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RELATIVIZATION OF CONFLICTING INTERESTS BETWEEN THE 
DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND TRANSPORT 

INFRASTRUCTURE AND NATURE PROTECTION 
 

Milica Dobričić1 & Milica Maksić2 
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Serbia, 11000 Belgrade, Kralja Milutina st. 10a; e-mail: milica.dobricic@mgsi.gov.rs  
2 Institute of Urban Planning City of Niš 

 Serbia, 18000 Niš, 7. July st. 6, e-mail: mmaxic@gmail.com 
 
Abstract: The paper points to the importance of spatial plans for relativization of conflicting interests 
(conflicts) between the development of transport and transport infrastructure, and nature protection. 
Through the analysis of case study - adopted Spatial Plan for the Spatial Purpose Area of the Special 
Nature Reserve Uvac, the way of relativization of conflicts between planned variants of the highway 
Belgrade-South Adriatic, section Pozega-Boljare E-763 and zones and regime of protection areas within 
the scope of this spatial plan, is shown. From the aspect of nature protection, the most favorable variant 
of the highway, and proposed by this spatial plan, is indicated. 
Keywords: Highway Belgrade-South Adriatic, section Požega–Boljare E-763, Spatial Plan for the 
Spatial Purpose Area of the Special Nature Reserve Uvac, conflicts, Serbia. 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
The identification of potentially conflicting interests (conflicts) between different uses of space 
and the establishment of the starting points and the principles for their relativization are part of 
the process of spatial planning, and in particular, the spatial plans of special purpose areas. 
Spatial plans of special purpose areas in Serbia are type of spatial plans adopted by the 
Government of the Republic of Serbia and elaborated for areas requiring a special regime of 
protection, organization, arrangement and use of space, including the infra-structural transport 
corridors, areas with natural or cultural values, etc [7]. Spatial plans must be mutually agreed, 
primarily with the roof planning document - the Spatial Plan of the Republic of Serbia [2]. 
The Law on the Spatial Plan of the Republic of Serbia from 2010 to 2020 [11] determined the 
conception of the development of transport and transport infrastructure in the Republic of 
Serbia and set as the one of the strategic priorities in this area the implementation of activities 
on the state road I (construction of the E-763 highway) part of the route 4 (SEETO): Belgrade 
- Čačak - Požega - Arilje - Ivanjica - Sjenica (Duga Poljana) - Boljare (border with Montenegro) 
(whole route 4 (601km): Romanian border/Vatin - Belgrade (MNE) - Bar (MNE) [8]). 
According to the Strategy for the development of rail, road, water, air and intermodal transport 
in the Republic of Serbia, the project Belgrade-Požega-South Adriatic, which represents the 
link between Corridor X and Corridor IV in Romania with the Adriatic Sea, should contribute to 
the improvement of international, regional and domestic transport [12]. 
For the purpose of protecting, organizing, arranging and using the area of the Special Nature 
Reserve of Uvac, the Government of the Republic of Serbia has adopted the Spatial Plan of 
the special purpose area of the Special Nature Reserve of Uvac [10]. During the process of its 
development, potential conflicts were identified in the area. One of them was related to the 
conflict between the planned variants of the E-763 highway and the zones and the regimes of 
nature protection through which these variants pass - Uvac, Golija, Giljeva and Pešterska 
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plateau. From the aspect of nature protection, this spatial plan gives the proposal of the most 
favorable variant of the E-763 highway. In this paper, through the analysis of example from 
practice, the importance and role of spatial plans in the relativization of conflicting interests in 
space is pointed out. 

 

 
Figure 1. Transport infrastrucure, telecommunication network and installations – map 3, 

Spatial Plan of the Republic of Serbia, 2010 [13]. 
 

 
2. MATERIALS AND METHODS 

 
2.1. Study area 
 
The subjects of this study are the corridor of the planned highway Belgrade - South Adriatic, 
section Požega - Boljare E-763, part of Route 4 (SEETO) and areas of nature covered by the 
Spatial Plan of the special purpose area of the Special Nature Reserve of Uvac - Special 
Nature Reserve of Uvac, Nature Park Golija, the area of the mountain Giljeva and the 
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Pešterska heights [10]. The planning area is located in the southwestern part of the Republic 
of Serbia and partly borders with Montenegro.  
The planned E-763 highway corridor, for which the General project of E-763 highway from 
Požega to Boljare with three variants of the so-called Eastern Corridor – Central, East 1 and 
East 2, was made, is a section of the future Belgrade-South Adriatic highway. It should provide 
high quality transport connection between Serbia and Montenegro, through the Pešterska 
plateau and should enable the improvement of the transboundary linkage and economic 
cooperation between the two countries [10]. Požega-Boljare section aims to improve the 
development of the gravitational area, maximally preserve the environment in the planned 
highway corridor, enable optimum servicing with high capacity and quality transport, etc. [3]. 
The Special Nature Reserve of Uvac is an area protected by the Decree of the Government of 
the Republic of Serbia in 2006, as a natural good of exceptional importance of category I [6]. 
It is located on the parts of the territories of the municipalities of Nova Varoš and Sjenica, with 
a total area of 7543 ha, and a level II of protection regime is established within its area. The 
protection zone of the Special Nature Reserve is defined on the parts of the territories of 
municipalities Nova Varoš, Sjenica, Prijepolje and Ivanjica and it includes the area of the Uvac 
River Basin around the protected area, upstream of the profile of the dam of the Radoinja water 
storage. This area has numerous natural values and some of them are: Gyps fulvus habitat, 
which has the largest colony with 45 nesting pairs of Serbia and the Balkan peninsula in the 
Uvac area; attractive elements of the relief presented by a series of fused meanders of the 
river Uvac; etc. 
Golija Nature Park is an area proclaimed by the decree of the Government of the Republic of 
Serbia in 2001 [5] as a natural good of exceptional importance of category I. This area includes 
the mountainous areas of Golija and Radočela and the source of Moravica and Studenica 
rivers, with a total area of 75183ha in parts of the territories of five municipalities (Ivanjica, 
Kraljevo, Raška, Novi Pazar and Sjenica). Within the scope of the Spatial Plan of the special 
purpose area of special nature reserve of Uvac, there is a part of Golija Nature Park, which 
covers 5890 ha on the parts of the territories of the municipalities of Sjenica and Ivanjica. In 
the area of the Nature Park, a three-stage protection regime has been established and in the 
scope of the Spatial Plan of the special purpose area of Special Nature Reserve of Uvac, there 
are parts of the zones with protection regimes of II and III degree. The beauty of the area, the 
cultural goods and the quality of natural resources are just some of the values of this protected 
area [9]. 
Mountain Giljeva is area planned for protection as a natural good. It includes a spacious 
plateau of the Giljeva mountains including Duga Dolina and Đalovića gorge. This area with 
numerous natural values is primarily the most prominent example of karst terrains of Serbia. It 
is located on parts of the territory of the municipality of Sjenica, with a surface area of about 
10150 ha [10]. 
Pešterska plateau is an area planned for protection as a natural good. It encompasses the 
area on the southeast and south sides of the Pešterska field, of specific karstic morphology, 
climatic, landscape and other features. It is located on parts of the territories of the 
municipalities of Sjenica and Tutin, with a surrounding area of about 9100 ha [10]. 
 
2.2. Materials and Methods  
 
The research in this paper is based on the analysis of conflicting interests (conflicts) and their 
relativization, between the protected nature areas of the Special Nature Reserve of Uvac, the 
Golija Nature Park, the mountain of Giljeva and the Pešterska plateau and the three variants 
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of the corridor of the planned highway Belgrade - South Adriatic, the section Požega Boljare E 
-763, as follows:  
 
Table 1. Basic information about natural areas  
Natural area year of designation surface in ha municipality 
Special Nature 
Rezerve Uvac 

2006 7543 Nova Varos, Sjenica 

Nature Park Golija 2001 75183 Ivanjica, Kraljevo*, 
Raška*, Novi Pazar*, 

Sjenica 
Mountain area Giljeva proposed for 

protection 
10150 Sjenica 

Area Pešterska 
plateau 

proposed for 
protection 

9100 Sjenica, Tutin 

* outside of the planning area 
 

1. Variant Central - it is spread through the cadastral municipality (KO) Kušići (Ivanjica 
municipality), KO Ljepojevići (Nova Varoš municipality) and KO Kladnica, Ponorac, 
Ursule, Krstac, Čedovo, Uvac, Šušure, Trijebine, Dujke, Goševo, Boljare- the border of 
Montenegro (Sjenica municipality); 

2. Variant Istok 1 - it is spread through KO Smiljevac, Vasiljevici, Erčege, Medovine 
(Ivanjica municipality) and KO Stup, Brnjica, Štavalj, Dragojloviće, Vrsjenice, Krće, 
Raždaginja, Dujke, Goševo, Boljare-Border of Montenegro (Sjenica municipality); 

3. Variant Istok 2 - it is spread through KO Smiljevac, Vasiljevići, Erčege, Medovine 
(Ivanjica municipality) and KO Stup, Brnjica, Štavalj, Dragojloviće, Vrsjenice, Krće, 
Raždaginja, Dujke, Goševo, Boljare-border of Montenegro (Sjenica municipality) [10]. 

  
Table 2. Interaction of natural areas and highway E-763 variants 
Natural areas variant central variant east 1 variant east 2 
Special Nature 
Rezerve Uvac 

√   

Nature Park Golija  √ √ 
Mountain area Giljeva √  √ 
Area Pešterska 
plateau 

√ √ √ 

 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
 
According to the Spatial Plan of the special purpose area of the Special Nature Reserve of 
Uvac, the variants of the planned corridor of the E-763 highway pass through the III degree of 
protection of the Special Nature Reserve Uvac, Nature park of Golija, Giljeva and Pešterska 
plateau (figure 2). It should be noted that for the areas of the nature of Giljeva and Pešterska 
plateau which are proposed for protection, this spatial plan of the special purpose area has 
established the III degree of protection until their proclamation, as well as for the protection 
zone of the Special Nature Reserve of Uvac [10].  
The central variant of the highway corridor of the planned highway E-763 passes through the 
III degree of protection of the Special Nature Reserve of Uvac and the areas of the mountain 
Giljeva. The variant of East 1 passes through the III degree of protection of the Golija Nature 
Park and the Pešterska plateau. The variant East 2 passes through the protection regime of 
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the III degree of the Golija Nature Park, the area of the mountain Giljeva and the Pešterska 
plateau area. 
From the aspect of protection of natural assets, the Spatial plan of the special purpose area of 
the Special Nature Reserve of Uvac estimated variant of East 1 as a more favorable one. In 
addition to the above-mentioned, highway route was corrected in relation to Golija Nature Park, 
during the development phase of the General Project for the construction of this highway, 
based on the conditions of the Institute for Nature Protection of Serbia [4]. 
In addition, the Spatial Plan of the special purpose area of the Special Nature Reserve of Uvac 
has proposed variant East 1 as more favorable from the aspect of other criteria as well, such 
as protection of the water supply source. The area of the Special Nature Reserve coincides 
with the area of the West Morava-Rzava regional water supply source - subsystem Uvac, which 
is within the scope of the spatial plan. More precisely, by this spatial plan, the sanitary 
protection zones of the water supply sources of the Uvac subsystem, in the zone of protection 
of the Special Nature Reserve of Uvac, influenced the proposal of the most favorable variant 
of the E-763 motorway. 
Some of the starting points and principles for the relativization of this conflict were the 
consistent application of regulations and standards of environmental protection, as well as the 
elaboration of a special Spatial plan for the special purpose area of the infrastructure corridor 
for the section of the highway Požega-Boljare (whose elaboration is under progress). 
 

 
    

Figure 2. Variants of the E-763 highway on the Referal map 3. Environmental protection, 
natural and cultural goods and tourism, Spatial plan of the special purpose area of the 

Special Nature Reserve of Uvac [10] 
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4. CONCLUSION 
 
The construction of the E-763 Belgrade-South Adriatic highway in the Požega-Boljare section, 
part of Route 4 (SEETO), in line with the direction of the highway corridor determined by the 
Spatial Plan of the Republic of Serbia from 2010 to 2020, will be realized on the basis of 
variants developed with technical documentation at the level General project - variants East 1, 
East 2 and Central. 
Based on the conclusions of the Revision Commission on the adoption of the General Project 
of the E-763 highway from Požega to Boljare, all three variants of infrastructure corridor (East 
1, East 2 and Central) will be evaluated on the basis of technical documentation at the level of 
feasibility study with the preliminary design, whereupon the final variant will be selected. 
Until the final selection of the position of the corridor and the route of the highway, the Spatial 
Plan of the special purpose area of the Special Nature Reserve Uvac has reserved a space 
for the highway corridor, as follows: length of 52.54 km - variant East 1, about 56.58 km - 
variant East 2 and around 61.68 km - variant Central, as well as the width of the corridor of 
about 700 m, with the width of the highway profile on the mountainous terrain of about 25 m 
(two carriages separated by a divided island and the mutual banks), with the orientated position 
of the corridor on the reference map of the Spatial plan of the special purpose area of the 
Special Nature Reserve Uvac.  
From the aspect of nature protection (and water supply sources), the Spatial Plan of the special 
purpose area of the Special Nature Reserve of Uvac has assessed that the most favorable 
variant is East 1. The final determination of the position of the highway corridor and the route, 
with the intersections of crossroads and denivelated crossings and accompanying contents, 
will be determined by the Spatial Plan of the Special Purpose Area of infrastructure corridor 
Belgrade - South Adriatic, the section Požega - Boljare, the border with Montenegro (E-763), 
based on technical documentation at the level of feasibility study with the conceptual design 
and environmental impact assessment [10]  
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Abstract: Planning crucial infrastructural corridors is a fragile question, especially from the aspect of 
conflicting interests between different interest groups. This paper, through the analysis of process of 
elaboration of Spatial plan for the area of infrastructural corridor Niš-Bulgarian border (changes and 
amendments), points to complex institutional and policy environment in decision-making on this type of 
development. Infrastructural corridor Niš-Bulgarian border is of strategic European and national 
importance which units functions of transport (road and railway) and infrastructure (gas pipeline and 
product line). On its way to Bulgarian border it connects 4 units of local self-government:  territories of 
cities of Niš and Pirot and the municipalities of Bela Palanka and Dimitrovgrad. Through the analysis of 
attitudes of different institutions, especially the public sector one at the public review meeting, the paper 
researches present conflicts in planning infrastructure corridors in Serbia and the way of their 
overcoming. 
Keywords: institutions, conflicts, infrastructural corridor, planning  
 
 
1. INTRODUCTION 
 
Travelling route Niš - Bulgarian border (E-80) has very important traffic function in the Republic 
of Serbia (national road of IА order - A4), as well as in the E-roads of Central and Southeast 
Europe. It represents the branch of the main road (national road of IА order - A1) (M-1), which 
is directed towards Bulgaria and Turkey, respectively the countries of the Nеаr and Middle 
East, and the traffic and strategic coincides with the direction of trans-European (TEM) road 
and part "C" of the Pan-European Multimodal Corridor "X". As an integral part of the optimal 
road connection between the European and Asian road network, it has great importance in 
communication of Europe with the Middle East through the territory of the Republic of Serbia 
and in connection the countries of the Western European and Alpine areas with the countries 
of Southeast Europe and Asia. 
Railways in the corridor "X" will connect the Republic of Serbia with all parts of Europe, as well 
as with the Near and Far East. The corridors of the "X" corridor, which include the E-70 railroad, 
will enable regulation of rail transport and connecting large cities of Europe with the cities of 
the Republic of Serbia, high-speed dual-track high-speed buses (passenger and freight) and 
combined transport with projected speeds of 160 km 
and where possible, at speeds of up to 220 km. 
Based on the plan for the development of the European rail network and the development of 
railway transport in the Republic of Serbia, it has been established that high performance lines 
represent an upgrade to the standard of double speed rail system. These railroads fit into 
Europe's high-speed rail network.  
The basic Spatial plan for the area of infrastructural corridor Niš-Bulgarian, which was made 
for E-80 corridor from the year 2009, had four variants. The project documentation did not 
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follow planning solutions in some segments, so the amendments of plan were initiated in the 
year 2016 to cover these changes.  
This Spatial plan includes parts of the territories of the cities of Niš and Pirot and the 
municipalities of Bela Palanka and Dimitrovgrad. It includes in particular: 
 

 
Figure 1. Referral Map 1: Spatial purpose of area [1]. 

 
1) E-80 highway corridor, section Niš - Bulgarian border, of total length of 105,4 km and width 
from 200 m to 700 m (100 m and 350 m respectively from the axis of the corridor of the 
highway) includes the route with protective belts (direct protective belt - with trace, loops, 
denivelised crossings and accompanying functional contents of road traffic, facilities for traffic 
users, protective greenery, etc., and wider zone of protection);  
2) existing and planned corridors of other mainstream infrastructure systems that are within 
the scope of the planning area, such as railway lines, gas pipelines, transmission lines, optical 
cables and water infrastructure [1].   
The total surface area of the Spatial plan covers of about 1150.65 km2. In the preparation of 
the amendments and supplements of the spatial plan, cooperation was established with Public 
Enterprise "Roads of Serbia" (JP „Putevi Srbije), "Corridors of Serbia doo" (Koridori Srbije 
d.o.o), " Serbian Railway Infrastructure" (Infrastruktura železnice Srbije) and Ministry of 
Construction, Transport and Infrastructure (Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i 
infrastrukture) which provided the necessary documentation for plan elaboration (adopted or 
revised conceptual or main projects, acquired obligations and requirements-initiatives for 
accompanying contents on the corridor line), as well as the opinions of competent ministries.  
 
2. ANALYSIS OF DECISION-MAKING PROCESS 
 
During spatial plan elaboration, the fundamental institutional conflict was expressed in the 
opposing views of the enterprise "Serbian railway infrastructure AD" (Infrastruktura železnice 
Srbije AD), and units of local self-government in the scope of the plan.  
Plans of "Serbian railway infrastructure AD" (National program for public railway infrastructure 
in the period 2016-2020, Plan for the development of railway, road, water, air and intermodal 
transport in the Republic of Serbia from 2015 to 2020, Long-term and mid-term plan of the 
business development strategy "Infrastructure of the Serbian Railways" for the period 2017-
2027) predicted reconstruction, modernization and electrification of the existing single-rail 
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railway Niš - Dimitrovgrad - the border of Bulgaria. All units of local self-government within the 
scope of the plan have opposed plans for the electrification of railways that pass through the 
cores of urban areas of their headquarters. 
 

 
 

Figure 2. Referral Map 2: Network of Settlements and Infrastructure Systems [1]. 
 

During the public review of the Spatial plan draft, 46 complaints were received and they were 
registrated in the Report on the public insight into the draft of Amendments and supplements 
of the Spatial plan of the area of infrastructure corridor Niš - Bulgarian border (Izveštaj o 
obavljenom javnom uvidu u nacrt Izmena i dopuna prostornog plana područja infrastrukturnog 
koridora Niš - granica Bugarske) [2]. The public authority - Commission of the Ministry of 
Construction, Traffic and Infrastructure made a report containing the information on the 
performed public insight, with all objections and decisions on each objection, about the 
performed public insight into the planning document. This is the body at the national level, 
formed from the licensed experts by the Minister for the expert control of  regional spatial plans 
and spatial plans of the special purpose areas. 
During the public review, City of Pirot had a request that planned double-track railroad for the 
high speed velocity E-70s, should be moved out of the urban core of the populated city of Pirot. 
They consider this as an absolutely unacceptable solution from the aspect of traffic safety, 
since the railway passes through the urban core of the populated town of Pirot and the densely 
populated suburbs Radin Do, Prčevac and Đeram, and it crosses the city roads on 7 
connections between urban and suburban settlements, with a very active population and large 
number of children going to school. 
For years, the City of Pirot addressed the Serbian Railway Infrastructure with the requirements 
for better provision of road crossings over the railway Niš - Dimitrovgrad due to the high number 
of traffic accidents. City of Pirot considers that the additional increase in the speed and intensity 
of rail transport will be extremely unfavourable for the safety of all participants in the traffic.  
The remark was partially accepted by the Commission. It is accepted in the part referring to 
the necessary increase in security that is covered by the technical solutions specified in the 
plan. No proposal to move the railway line is accepted. It is underlined that while referring to 
the concept of high speed construction, it should be emphasized in all parts of the text of the 
plan that this refers to a long-term vision. The high speed corridor should not be included in 
the graphic part of the plan.  
Municipality of Dimitrovgrad had similar request. The Spatial plan draft defined on page 22 of 
section 1.2. The position of the E-70 railroad corridor, that the reconstruction of the existing 
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mainline single-track railway no. 5: Niš-Dimitrovgrad-state border - Dragoman is planned and 
that by 2020, another rail will be built, parallel to the existing one (according to the graphic), 
how conditions for the operation of high-performance dual-track electrified railroads would be 
created.  
Municipality of Dimitrovgrad opposed to planning solutions for building another rail, parallel to 
the existing one (according to the graphic), for creating conditions for the operation of high-
performance dual-track electrified railroads. They believe that the introduction of another track 
through the city core is inadmissible. Even now with one track that divides Dimitrovgrad along 
the length (with 3 road crossings in only 1000m), Dimitrovgrad has big problems with road 
traffic, with the noise and inability to make a space in the central part of the city through which 
the railway passes (crossings with a large number of streets, the impossibility of a proper traffic 
solution through the city). According to municipality, construction of another track through the 
city core is unfeasible because there is not enough space, many objects should be destroyed, 
the two-track railway with electrification would take a significant part of center of Dimitrovgrad, 
because of the speed of trains from 160 kt to 220 kt quality of life in the city will be greatly 
disturbed. 
The municipality suggested that planned second track should be separated from the existing 
mainline single-track railway and be led by another route outside the city core, which was 
foreseen in the original plan of 2003 - a 3,8 km tunnel through the Mrtvina hill, on the south of 
the settlement. Another option, according to Municipality of Dimitrovgrad and experts opinion 
from the area that have been consulted, is that the railway line (dual-track) should be buried, 
through the city core, under the present level.  
The answer of Planning Commission was similar as in the case of City of Pirot. The remark 
was partially accepted by the Commission. The part that relates to high speed velocity railways 
was not accepted.  
Municipality of Dimitrovgrad had one more request for planning the loop of Dimitrovgrad as 
one-way loop to allow the connection of Dimitrovgrad towards Niš direction and vice versa. 
The explanation was that a good technical solution for the connection of Dimitrovgrad with the 
highway to the west of the settlement was not provided ("Dimitrovgrad-west" loop), because 
vehicles from the Bulgarian direction cannot connect to that loop and cannot make a 
connection with the city and work zone "Beleš" near this loop. The municipality believes that 
the inadequate access to Dimitrovgrad from the highway will be reflected in the quality of life 
in the city, because the trucks will have to pass through the city core and the residential area, 
what can have unimaginable consequences for the safety of citizens and pollution of the 
environment. This remark was accepted by the Planning Commission.   
Municipality of Bela Palanka also opposed planning solutions for high-performance railways 
through the core of Bela Palanka. The municipality envisaged that by the proposed Spatial 
plan draft high-performance double-rail high-speed railway will divide Bela Palanka into two 
parts, and this will make the communication of the city center with the largest and youngest 
settlement in Bela Palanka more difficult. Therefore, they considered that the removal of the 
railway line outside Bela Palanka should be carried out, preferably in the area north of Bela 
Palanka, where the current bypass road is located.  Planning Commission did not accept this 
remark. 

 
3. CONCLUSION 
 
Considering the requirements of local self-government units from the summit of summarizing 
the public insight, as well as the position of the Planning Commission, we can conclude the 
following. In planning railway infrastructure, in the institutional confrontation between the 
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national enterprise Serbian Railways Company and local self-governments, the position of 
Serbian Railways Company is significantly stronger. The institutional body on the national level 
- the Commission of the Ministry of Construction, Traffic and Infrastructure for the professional 
control of regional spatial plans and spatial plans of the special purpose areas, through the 
procedure of public review, tried to overcome the differences between the actors.  
Municipalities in the area of Spatial plan didn’t have enough capacity and national level support 
to change plans of "Railway Infrastructure of Serbia". Whether these plans will be realized this 
way, it remains to be seen in future period.  
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Abstract: The fatty acid methyl esters (FAME) of triglycerides obtained by transesterification reaction 
in the presence of alkaline catalysts became a serious alternative of fossil fuels. In the present research 
FAME synthesized from five different in their chemical nature and composition vegetable oils were 
studied. The data for analysis and characterization of FAME was obtained using fourier transform 
infrared spectroscopy and then basic properties of biodiesel fuels were determined. The confirmation 
and validation of the results were proved by classical chemical methods of analysis. The ability for 
express analysis of biodiesel fuels by IR spectroscopy was confirmed and the achieved results are 
reliable basis for the biofuels stability research. 
Keywords: biodiesel; Fourier transform infrared spectroscopy; stability; properties.  
 
 
1. INTRODUCTION 
 
At present the demand for renewable energy sources to replace fossil fuels is partly a primary 
task in the world and became serious scientific interest [1]. The global energy crisis is the main 
motive for research of alternative energy sources along with pollution and negative 
environmental impact of petroleum fuels. 
The biodiesel has many advantages compared to conventional fuels. Among the more 
important are their high fuel efficiency, low sulfur and aromatic content, higher cetane number, 
it is high biodegradable etc. [1]. Biodiesel is produced mainly by the transesterification process 
in which the oils react with alcohol in the presence of a catalyst [2-4]. During the reaction 
intermediate products as glycerol, mono-and diglycerides are obtained and small amounts of 
them can be found in the final product of biodiesel. 
The study of the quality of biodiesel is a very important task for a several reasons. The first is 
because the determination of the chemical composition and physical properties of biodiesel is 
important because of the effects of transesterification conditions on the final product. The 
second main topic is blending of biodiesel with other, sometimes unknown products. The 
development of analytical methods for assessing contamination levels is necessary. The 
determination of the ratio of components in biodiesel mixtures represents a key task in his 
study and characterization [5]. 
Infrared spectroscopy uses energy region of the electromagnetic spectrum with wavelengths 
longer than visible light and shorter than radio waves [6]. 
The middle infrared region describes absorbance spectrum of all chemical bonds O-H, N-H, 
C=O, C-H etc. The spectrum is sensitive to physical and chemical states of studied samples 
between 4000 and 400 cm-1.  
Most often this area is widely used for analysis of biodiesel due to the presence of specific 
bands in the range 1500 - 800 cm-1, called the “fingerprint” region where absorbance include 
results from complex, intermolecular vibrations that gives unique information [7] . 
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The aim of present work is basic properties characterization of FAME (biodiesel) derived from 
vegetable oils by transesterification reactions in the presence of an alkaline catalyst and to 
determine the basic properties using infrared spectroscopy. 
 
2. METHODS 
 
In the reactor the amount of vegetable oil needed to obtain the desired mole ratio (from 5:1 to 
9:1) methanol / vegetable oil is loaded. Then the equipment is placed in a bath at a constant 
temperature and heating at 25 to 45 °C. The catalyst (0.4 – 2 % KOH in 100% vegetable oil) 
completely dissolved in methanol with stirring, and then the resulting solution is added to the 
reactor. Beginning of the reaction is reported with the addition of an alcoholic solution of the 
catalyst and continues for a time of 2 hours. The average speed of stirring is 600 rounds per 
minute. After completion of the reaction, the reaction mixture is transferred into a funnel, 
allowing glycerol to separate gravitically for 2-3 hours. After glycerol layer is separated, excess 
of methanol in phase with the methyl ester is removed by evaporation at 70 °C. The fatty acid 
methyl esters (biodiesel) are washed twice with an aqueous solution of phosphoric acid (5 %) 
until a pure phase of esters. This procedure is suitable for a variation to obtain various types 
of biodiesel with a wide range of properties. 
The infrared spectra of the vegetable oils were recorded with a Fourier transfrom infrared 
spectrometer, Bruker Tensor 27, interfaced to a personal computer operating under Windows-
based software OPUS 6.5. All spectra were recorded from 4000 to 400 cm-1 with resolution 
better than 4 cm-1, co-adding 32 interferograms with frequency resolution better than 0.01 cm-

1. A thin film of a small amount of each sample (approximately 2 μL) was deposited between 
two discs of KBr to avoiding the presence of air. The frequency of each band was obtained 
automatically using command of the instrumentation software OPUS 6.5. 
The association of bands to specific functional groups was made by comparison of the peak 
frequencies with literature data for vibrational mode in fats and oils [8]. 
For the principal component analysis was made using Minitab Software 16.0. Our worksheet 
consists initially of eight columns and five rows. Each column consists of the peak positions 
(cm -1) that a specific peak appears. Each row corresponds to an individual spectrum. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
 
It is well known from literature that the ester content is extremely important because the general 
properties of biodiesel are determined by the properties of individual esters of fatty acids. 
Properties of individual esters are determined by the structural properties of the fatty acids and 
alcohol [9]. 
The infrared spectra of the studied methyl esters derived from different vegetable oils are 
shown on figure 1. 
The figure shows the primary spectra of studied biodiesel samples. The bands at 1200 cm-1 
can be attributed to the axial deformation of the CC(=O)-O bonds of esters, while the peaks 
around 1183 cm-1 may be associated with asymmetric axial deformation of the O-C-C bonds 
[11, 12]. 
An important spectral region is located between 1735 and 1750 cm-1 where the absorption 
band corresponds to the vibrations of carbonyl groups of biodiesel. The end of the spectral 
region (1750 cm-1) usually prevails in the selection of variables to determine the parameters of 
oxidative stability. Variable at 1196 cm-1, which may be associated with asymmetric axial 
deformation of the O-C-C and other beach at 2900 cm-1 corresponds to C-H link could also be 
selected. 
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The vibrations of the carbonyl group are also important in building a model for acid number. 
Also variables in the 2900 and 3000 cm-1 corresponding to the stretching of C-H bonds of 
saturated carbon atoms [13] can be regarded as critical factors in the study of biodiesel. 
Therefore, the variables selected using statistical methods included in the range of 1800 to 
1600 cm-1 (carbonyl groups), but also in the region 1300-1000 cm-1 (C-C (= O)-O). The bands 
at 2900 cm-1, responsible for the CH stretching and bands at 725 cm-1 are associated with 
asymmetric angular deformation (CH2)n chains. 
In the case of using the PLS model variables that are associated with significant regression 
coefficients for that property includes the spectral region 3400-3600 cm-1, typical for the 
absorbance of water, which also showed positive results. 
 

 
Fig.1. Infrared spectra of studied FAME 

 
The spectra shown in figure 1 clearly confirm the presence of a very intense peak at 1746 cm-

1 which is caused by the vibration of C = O group of the methyl esters. From literature it is 
known that there are many factors that influence the position of that band. 
The main factors that affect the frequency of the C=O group can be summarized as follows: 
factors that increase the C=O frequency by electronegative replacing and lowering angle C-
CO-C; factors that lower C=O frequency by conjugation and presence of hydrogen bonds. 
 
Table 1. The frequencies and absorbance values of C=O group in the studied FAME 
FAME Frequency, cm-1 Absorbance 
Corn 1743.55 1.795 
Olive 1745.48 1.787 
Sunflower 1747.41 2.125 
Palm 1745.48 1.838 
Soybean 1743.55 1.648 
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The principal components analysis (PCA) of the studied spectra was performed using eight 
characteristic bands for all methyl esters. 
From the results obtained by using principal components analysis (PCA) can be clearly 
concluded that the bands that describe accurately the differences between the various methyl 
esters are at 1195, 1436 and 1746 cm-1. 
For characterization of the resulting methyl esters were calculated values for free fatty acids 
content using the following equation (1) [14]: 
 
Table 2. Frequencies of the chosen bands used as variables in PCA 
FAME Peak 1 Peak 2 Peak 3 Peak 4 Peak 5 Peak 6 Peak 7 Peak 8 
Corn 1170.7 1195.8 1436.77 1463.89 1746.55 2854.48 2925.68 3008.78 
Olive 1166.7 1240.1 1419.53 1463.89 1745.48 2854.48 2925.84 3004.92 
Palm 1168.7 1242.0 1419.53 1463.88 1745.48 2854.48 2923.92 3006.85 
Soybean 1170.7 1195.8 1436.88 1463.89 1745.55 2854.48 2925.84 3008.78 
Sunflower 1170.7 1195.8 1436.88 1463.89 1747.41 2854.48 2921.99 3008.78 

 
Table 3. Results from PCA 
FAME Peak 1 Peak 2 Peak 3 Peak 4 Peak 5 Peak 6 Peak 7 Peak 8 
Corn 1170.7 1195.8 1436.88 1463.89 1746.55 2854.48 2925.68 3008.78 
Olive 1166.7 1240.1 1419.53 1463.89 1745.48 2854.48 2925.84 3004.92 
Palm 1168.7 1242.0 1419.53 1463.88 1745.48 2854.48 2923.92 3006.85 
Soybean 1170.7 1195.8 1436.88 1463.89 1745.55 2854.48 2925.84 3008.78 
Sunflower 1170.7 1195.8 1436.88 1463.89 1747.41 2854.48 2921.99 3008.78 

 
   2/15446,19594,4044,0,% AAFFA ++−=  (1) 
 
where FFA is free fatty acid content; 
 А is absorbance at 1711 cm-1. 
The values obtained for the different origin FAME are summarized in table 4. From the data 
can be seen that the contents of free fatty acid changes in a relatively narrow range between 
2.5 and 4.5 percent. 
 
Table 4. Calculated values of free fatty acid content in the studied FAME 
FAME Absorbance at 1711 cm-1 Free fatty acids content, % 
Corn 0.3381 2.53 
Olive 0.4411 3.17 
Sunflower 0.3384 2.53 
Palm 0.3165 2.39 
Soybean 0.6995 4.71 

 
On table 5 calculated values for trans-unsaturation of synthesized FAME are shown. 
From the results presented in the table 5 clearly shows that the methyl esters with the highest 
trans-unsaturation are those derived from olive oil and sunflower oil, and the lowest - from palm 
oil and soybean oil, and the differences in the two values is approximately two times. As a 
consequence of this fact can be expected and different relative stability of these esters and 
their mixtures with petroleum diesel. 
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Table 5. Calculated values of trans- unsaturation of the studied FAME 
FAME Absorbance at 966 cm-1 trans- unsaturation, % 
Corn 0.2060 23.13 
Olive 0.3153 41.07 
Sunflower 0.1844 20.82 
Palm 0.1886 20.84 
Soybean 0.3766 45.52 

 
 
4. CONCLUSIONS 
 
The fatty acid methyl esters derived from five different in their chemical nature and composition 
vegetable oils were studied. The description of the differences in FAME was studied using 
principal component analysis. The bands at 1195, 1436 and 1746 cm-1 are determined as 
primary source for classification. The basic properties such free fatty acid content, trans-
unsaturation and position of carbonyl group are calculated using data from infrared 
spectroscopy. These characteristics are very important in the biodiesel stability analysis. 
The ability for express analysis of biodiesel fuels using fourier transform infrared spectroscopy 
was confirmed and the achieved results are reliable basis for the biofuels stability research. 
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Abstract: The productivity of cereals is the most important indicator that interested the farmers. Grown 
in different regions and under different conditions the productivity of agricultural crops varies. In most 
cases the yields obtained from the same cultures grown under conditions of organic farming are lower. 
This study was performed in Sakar agro-ecological region in terms of organic farming. The soil is 
leached cinnamon forest (Chromic Luvisols), slightly eroded. The aim of the experiment is to determine 
the productivity of naked oats variety "Mina" grown in terms of organic farming. In the three years of 
research with a proper farming and without using of pesticides the oats shows very good survival and 
productivity. 
Grown in ecological environment under the conditions of Sakar region grain yields ranged from 1095 to 
1475 kg/ha. Compared to the average yields of oats grown in terms of conventional farming in Bulgaria, 
the resulting yields of oats in Sakar region are lower by about 26 %. The weight of the grains in a panicle 
is from 1.42 to 1.84 g, and the weight of 1 grain is averaged 0.054 g. The amount of the resulting straw, 
which is rich in minerals and trace elements is from 1390 to 1600 kg/ha. 
Keywords: spring naked oat, organic farming, productivity, yield of grain, Sakar region. 
 
1. INTRODUCTION 
 
The cultivation of cereals in ecological environment is a priority for the countries of the 
European Union [4, 7]. In the conditions of changing climate and changing environment of 
growing on these crops, the selection and seed production work on creating varieties suitable 
for the newly created environment [2, 5, 8]. 
The oats is cereal crop, relatively unpretentious to the soil conditions [3, 6]. He is successfully 
grown on poorer and acid soils. This increases the area of its cultivation. The qualities of the 
oat grain in direction of dietetic and healthy eating [11] and of the oat straw, which also has a 
high nutritional value, make the culture demanded in the market and preferred by farmers for 
cultivation. 
The cultivation of winter or spring forms of oats is a matter of preference by the farmers and 
here the most vital role played growing conditions. As the development and formation of yield 
of oat depends on these conditions, the study of the new selected varieties of oats for the 
various agro regions of the country is imperative. Interest for the practice is the spring naked 
oat variety "Mina". According to the creators of this variety "it is early variety with high 
resistance to lodging and having a high resistance to diseases" [1]. These qualities suggest 
that he could successfully be grown in terms of organic farming. 
The objective of this study is to explore the productive capabilities of the spring naked oat 
variety "Mina" grown in Sakar region in conditions of organic farming. Reported are structural 
elements that determined the yield (number of panicles of 1 m2, number of grains in 1 panicle, 
weight of grains in 1 panicle, weight of 1000 grains) and yield of grain and straw. A comparison 
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was made of the resulting yields of oats grown in organic farming conditions in relation to the 
average yields of oats in Bulgaria. 
 
2. MATERIAL AND METHODS 
 
The experiment was conducted under field conditions in three consecutive years (2009, 2010 
and 2011) in experimental field of ISSAPP "N. Poushkarov", Sofia. The field is representative 
for Sakar agro-ecological region. The soil is leached cinnamon forest (Chromic Luvisols). The 
contents of humus, total nitrogen and total phosphorus in the plow layer are respectively 1.55 
%; 0.073 % and 0.071 % [10]. The specificity of the region is determined primarily by the 
location and the climatic conditions that shape it as dry and warm, influenced by Mediterranean 
currents penetrating along the River Tundzha. 
The tested naked oats variety "Mina" is Bulgarian selection, a variation of the spring varieties 
of oats. Factored in three repetitions with size of the experimental area of 20 m2 (2 x 10 m), 
the oats is grown in ecological conditions in an environment of organic farming, i.e. without the 
use of fertilizers and pesticides. 
The technology of cropping follows the chronology for the preparation and sowing of spring 
crops – deep plowing after harvest of the predecessor, pre-sowing cultivations during the 
second half of the month of February (once disking and cultivating). The sowing of oats during 
the three years was carried out in early March with sowing rate 180 kg/ha. For the 
determination of the biometric indicators is performed morphological analysis of 10 labeled 
plants at each repetition. Harvesting is carried out in phase technological maturity. As 
experienced areas are small and is difficult to use mechanized equipment according to the 
relief of the field, the seeding and harvesting are carried out by hand. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
 
The productivity of oats, as with all crops is dependent on the manifestation of climate 
indicators. Their unfavorably manifestation may negatively affect its vegetative development 
and consequently affects productivity. 
Sakar agro-ecological region enters in the ranking of Bulgaria as one of the warmest and with 
pronounced periods of drought [10]. The norm of rainfall in the region is lower than the average 
rate for the country and the average temperature is one of the highest in Bulgaria. 
And in the three years of research in the manifestation of climate indicators are observed 
deviations from the established norms. The deviation is in annual values as well as in the 
values during the vegetation period (fig. 1). 
The quantities of rainfall are essential for soil preparation, sowing and vegetative development 
of any culture. In this case, because of the high moisture, soil preparation and in the three 
years of monitoring is hampered and delayed in time. For this reason, the sowing was late with 
7 – 10 days. After germination, the vegetative development of the spring oats variety "Mina" 
during the years of research passed under the conditions of limited quantities of rainfall. The 
norm of rainfall for the growing season is 270 mm. During the first and the third years the region 
is poorly secured with moisture (234.6 and 211.1 mm), and in the second year is hyper-secured 
with moisture (348.2 mm). Worryingly high are quantities of rainfall in February and March in 
the first and the second years, where they exceed the norm 1.5 – 2.5 times. During the other 
months of the growing season the rainfall are even lower. 
The values of average annual temperature and the average temperature for the growing 
season, as evidenced in Figure 1 (2), are higher than the norm for the region and during the 
three years of research. The increase is in range of 0.3 – 1.3 ºC for the average annual values 
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and 0.2 – 1.2 ºC for the average values for the growing season. It was found that most tangibly 
the average temperature has risen during the months of July, August, December and February. 
During other months it is close or with a small difference from the norm for the region. 
The productivity of each cereal is determined by the structural elements constituting its ear.  
The inflorescence of oats is a panicle and naked variety “Mina” develops one-sided panicle, 
whose branches are located on one side (fig. 2).  
The height of the plants in the phase of technological maturity is an indicator reflecting the 
overall development of culture during the vegetation period. On figure 3 can be seen that the 
oats reached the maximum height in the second year of research – 75 cm. Over the next two 
years the height is respectively 71.1 and 66.5 cm. The correlation between height of the plants 
and the security with moisture through years of research is evident. 
 

   
Figure 1. Annual rainfall and rainfall for the growing season (1), average annual air 

temperature and average air temperature for growing season (2) in the years of research and 
norm for the region 

 
 

                  
 

Figure 2. Naked oat "Mina" in phase technological maturity 
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The length of the panicle, the number of grains in it and the weight of the grains are important 
morphological features which define the productivity of cereals. The number of panicles per 1 
m2 varies in the range of 352 to 427 (Table 1). The difference compared to the average for the 
period is – 37 in the first year and + 38 in the second year, in the third year the number of 
panicles is identical to the average for the period. The length of panicle generally does not 
significantly affect the yield but it is a varietal indicator. Its values in terms of Sakar agro-
ecological region is in the range of 19.5 – 22.7 cm. The weight of the grains in one panicle and 
the weight of 1 grain are important as value for the formation of yield. The grain of oats is 
relatively light and this is one of the reasons that the yields of oats are lower than other cereals. 
For the naked oats variety Mina during the study, the weight of a grain is between 0.051 and 
0.056 g, and the weight of the grains in one panicle varies from 1.42 to 1.84 g. 

 
 

 
Figure 3. Height of oats in the phase of technological maturity in the years of research 

 
Table 1. Structural elements determining the yield of naked oat variety "Mina" in the years of 
research and average for the period 
 

Year Length of 
panicle, 

cm 

Number of 
panicles in 1 m2 

Number of 
grains in 1 

panicle 

Weight of the 
grains in 1 
panicle, g 

Average 
weight of 1 

grain, g 
2009 20,8 352 28 1,42 0,051 
2010 22,7 427 33 1,84 0,056 
2011 19,5 388 30 1,61 0,054 

Average 
2009-2011 

21 389 30 1,62 0,054 

 
The grain, straw and chaff of oats are valuable because of its high nutritional value. Under 
favorable conditions for its development and available nutrients in conventional agriculture, the 
yields by spring oats in Bulgaria reaches 2000 – 3000 kg/ha [9].  The yields of naked oats 
variety Mina grown in conditions of organic farming are shown in Figure 4. The yields vary 
between 1095 and 1475 kg/ha. According to the results presented in Table 1, the yield of 1475 
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kg/ha was obtained in the second year of research. In this year the security with moisture 
during the year and for the growing season was the highest. This explains good vegetative 
development of oats, better values of the structural elements and the highest real yields 
obtained from the grain. Compared to the average data for obtained yields from oats in Bulgaria 
in the same years, yields of grain from naked oat variety "Mina" are lower with 249 – 667 kg/ha. 
With the smallest difference is the yield of grain in the second year (1475 kg/ha at 1724 kg/ha 
on average for the country). 
The quantity of straw from oats, which is a valuable raw material and is looking for animal feed 
is the range – 1390 – 1600 kg/ha. The total yields of grain and straw in the years of the research 
are between 2485 and 3075 kg/ha. Average ratio between straw and grain is 54.6:45.6 %. In 
the years of research this ratio varies between 52:48 % and 56:44 % (fig. 5). On this figure can 
be seen that the quantity of straw is more than the quantity of grain, the grain is in the range 
of 44 – 48 % of the total weight of straw and grain, and the quantity of straw is between 52 – 
56 %. The smallest is the difference in the ratio of straw/grain in the second year (52:48 %) 
when actually are received the highest yields of grain. 
 

Figure 4. Yields of grain in Sakar region and in the country in the years of research 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5. Ratio between the yields of grain and straw during the years of research 
 
4. CONCLUSIONS 
 
From the analysis of the results for the productivity of naked oat variety "Mina", grown under 
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1. Climatic parameters rainfall and temperature in Sakar region during the period of research 
vary considerably, and this affects the productivity of naked oats variety "Mina". 
2. The height of the plants in the phase of technological maturity is average 71 cm. In drought 
conditions the plants remain 66.5 cm in height, and in conditions of good security with moisture 
reach 75 cm. 
3. The number of panicles per 1 m2 is average 389, and the average number of grains per 
panicle is 30. In better conditions for growing, the number of grains per 1 m2 is 427, the number 
of grains per panicle is 33 and the weight of a grain is average 0,054 g. 
4. The productivity of spring naked oat variety "Mina" in conditions of organic farming in 
Sakar region primarily depend on the climatic conditions of the region. The yield of grain 
average for the period of research was 1293 kg/ha. This yield is lower with 452 kg/ha versus 
the average yields of oats for the country obtained in the same period. 
5. Under favorable agro-meteorological conditions in Sakar region from oats are obtained 
1475 kg/ha grain and 1600 kg/ha straw in conditions of organic farming. 
6. The results for the productivity of spring naked oats variety "Mina" indicate that in specific 
agro-climatic conditions, this variety has good productive potential and could be grown 
successfully within the region. 
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STUDY THE INFLUENCE OF THE PLACE OF UNLOADING OF THE 
GRAIN HOPPER ON THE PRODUCTIVITY OF COMBINE 

HARVESTER 
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Abstract: A study of the operating cycle of the combine harvester when unloading the grain hopper in 
the field and outside the field has been carried out. It was found that on unloading outside the field does 
not use the full volume of the hopper, which leading to an increase in the number of work cycles of the 
combine harvester with 12.68 %. The duration of a cycle on unloading outside the field is with 10.35 % 
greater than in the field, which is due to the increased length of time for unloading - 1.49 times. The 
productivity of combine harvester on unloading outside the field was 80.42% of its productivity when 
unload in the field. It is recommended that the unloading of grain hopper to be carried out in the field, in 
which productivity is around 24% greater than in unloading outside the field. 
Keywords: combine harvester, unloading grain hopper, work cycle, productivity.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Жътвата на зърнено-житните култури трябва да се извършва в кратки срокове, за да се 
предотвратят загубите от оронване на зърното и евентуалните щети от неблагоприятни 
климатични условия. По тази причина земеделските стопани се насочват към все по-
високопроизводителна техника. Голямата теоретична производителност на комбайните 
не означава непременно по-голяма действителна експлоатационна производителност. 
Организацията на жътвата може да окаже съществено влияние върху 
производителността на зърнокомбайните. Разтоварването на комбайните в над 90 % от 
случаите у нас се извършва предимно в спряло положение [2]. В сравнение с 
разтоварването в движение това може да доведе до значително намаляване на 
производителността в зависимост от обема на бункера [1]. Delchev и Trendafilov [3] 
анализират операциите извършвани от зърнокомбайна и транспортното средство при 
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различни варианти на разтоварване на зърнения бункер. Оптимизирането на 
продължителността на тези операции води до увеличаване на производителността на 
комбайна [2].  
Мястото на разтоварване на бункера също е от значение – разтоварване в полето или 
разтоварване извън полето. Разтоварването на бункера в полето се извършва при 
напълване на целия обем на бункера, но при не добра синхронизация между 
транспортно средство и зърнокомбайна се налага изчакване пристигането на 
транспортното средство, което намалява производителността на комбайна. Много често 
за да не се отъпква почвата, при влажни почви, при липса на подходящи транспортни 
средства за работа в полето, както и да се избегне излишното претоварване на зърното, 
се прилага разтоварване на бункера на комбайните извън полето. В този случай се губи 
време за придвижване на комбайна до транспортното средство и обикновено не се 
разтоварва пълен бункер, което от своя страна води до по-голям брой на спиранията на 
комбайна за разтоварване. Установено е, че при разтоварване извън полето се губи 
много време за извършване на спомагателни операции, докато времето за 
разтоварване на бункера е около 37 % от времето на престоя на комбайна за 
разтоварване [5]. Според проучванията на някой автори производителността на 
комбайните при разтоварване извън полето е по-ниска с около 11 % в сравнение с 
разтоварване при спряло положение в полето [4]. Производителността на комбайните 
се снижава с 15 % при разтоварване в спряло положение в полето в сравнение с 
разтоварване в движение, а при излизане за разтоварване в края на полето – с 21 % [2]. 
Целта на настоящата работа е да се изследва производителността на зърнокомбайна 
при разтоварване в спряло положение в полето и извън него. 
 
2. МАТЕРИАЛ И МЕТОД 
 
Изследването е извършено през жътвената кампания на 2017 г. в землището на с. 
Дряново. Извършено е наблюдение на два начина на организация на жътвата. При 
първия начин на организация комбайна разтоварва пълен бункер в транспортно 
средство, което се придвижва до комбайна. При втория начин на организация комбайна 
достигайки края на полето разтоварва бункера си в стоящото там транспортно средство 
и се връща в полето за следващия ход. В този случай се разтоварва непълен бункер. 
Изследването е извършено на зърнокомбайн CLAAS LEXION 570 с обем на зърнения 
бункер 10500 l, хедер 7.5 m при средна работна скорост 6.2 km/h. Чрез хронометриране 
е измерено времето за жътва, времето за извършване на празни ходове (завои) в 
полето, времето за разтоварване в полето и времето за разтоварване извън полето.  
Времето за разтоварване в полето включва времето за изчакване на транспортното 
средство и времето за изпразване на бункера. То се измерва от момента на включване 
на сигнализацията за пълен бункер и спиране на комбайна до момента на тръгване на 
комбайна след изпразване на бункера.  
Времето за разтоварване извън полето включва времето от спиране на жътва и начало 
на придвижване на комбайна към транспортното средство до момента на започване на 
жътва след връщане на комбайна в полето. 
На измерената продължителност на операциите е определена средната стойност, 
средноквадратичното отклонение, определен е делът на отделните операции спрямо 
общата продължителност на работния цикъл на зърнокомбайна. 
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3. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
 
Времето за един работен цикъл на комбайните е 
  

𝑡𝑡𝑐𝑐 = 𝑡𝑡𝑓𝑓 + 𝑡𝑡𝑙𝑙 + 𝑡𝑡𝑢𝑢,   𝑠𝑠                                                    (1) 
 
където 𝑡𝑡𝑐𝑐 е времето за извършване на един цикъл, s 
𝑡𝑡𝑓𝑓 – времето за пълнене на зърнения бункер, s; 
𝑡𝑡𝑙𝑙 – времето за извършване на празни ходове (завои) в полето, s; 
𝑡𝑡𝑢𝑢 – времето за разтоварване на бункера, s. 
Броят на работните цикли на комбайните за ожънване на цялата площ е 
 

𝑛𝑛𝑐𝑐 = 𝐴𝐴.𝐷𝐷
𝑚𝑚𝑡𝑡

                                                                 (2) 
 
където 𝑛𝑛𝑐𝑐 е броят на работните цикли; 
A – площта на полето, ha; 
D – добивът на зърно от единица площ, t/ha; 
𝑚𝑚𝑡𝑡 – масата на зърното в бункера на комбайна в началото на разтоварване, t. 
Часовата производителност на зърнокомбайна може да се определи по зависимостта: 
 

𝑊𝑊 = 𝐴𝐴
𝑛𝑛𝑐𝑐.𝑡𝑡𝑐𝑐

,   ℎ𝑎𝑎
ℎ

                                                         (3) 
 
Сравняването на производителността на зърнокомбайните работещи по двата начина 
на разтоварване (в полето и извън полето) се извършва чрез съотношението между 
техните производителности: 
 

𝑊𝑊% = 𝑊𝑊1
𝑊𝑊2

. 100 =
𝐴𝐴

𝑛𝑛𝑐𝑐1.𝑡𝑡𝑐𝑐1
𝐴𝐴

𝑛𝑛𝑐𝑐2.𝑡𝑡𝑐𝑐2

. 100 = 𝑛𝑛𝑐𝑐2.𝑡𝑡𝑐𝑐2
𝑛𝑛𝑐𝑐1.𝑡𝑡𝑐𝑐1

. 100 = 1000000
𝑛𝑛𝑐𝑐%.𝑡𝑡𝑐𝑐%

,    %                 (4) 

 
където 𝑊𝑊% е процентното изменение на производителността, %; 
1, 2 – номерът на съответния начин на разтоварване. Приемаме 1 за разтоварване 
извън полето и 2 за разтоварване в полето; 
𝑛𝑛𝑐𝑐% – изменението на броя на циклите, % 
𝑡𝑡𝑐𝑐% – изменението на продължителността на цикъла, %. 
Процентното изменение на броя на циклите и на продължителността на един цикъл от 
работата на зърнокомбайна се определя по изразите: 
 

𝑛𝑛𝑐𝑐% = 𝑛𝑛𝑐𝑐1
𝑛𝑛𝑐𝑐2

. 100 = 𝑚𝑚𝑡𝑡2
𝑚𝑚𝑡𝑡1

. 100,   %                                             (5) 
 

𝑡𝑡𝑐𝑐% = 𝑡𝑡𝑐𝑐1
𝑡𝑡𝑐𝑐2

. 100,    %                                                       (6) 
 
Резултатите от изследването на съответните елементи от работното време на 
зърнокомбайна CLAAS LEXION 570 са посочени в таблица 1. От там се вижда, че 
продължителността на един цикъл на комбайна, включващ пълнене на бункера, 
извършване на празни ходове в полето и разтоварване на бункера, се различава 
съществено при промяна на мястото на разтоварване. При разтоварване на зърнения 
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бункер в полето, работният цикъл е с продължителност 1548.84 s, докато при излизане 
на комбайна извън полето за разтоварване, работният цикъл е с продължителност 
1709.25 s. За процентното изменение на продължителността на цикъла съгласно 
зависимост (6) получаваме  
 

𝑡𝑡𝑐𝑐% = 𝑡𝑡𝑐𝑐1
𝑡𝑡𝑐𝑐2

. 100 = 1709.25
1548.88

. 100 = 110.35    %,                              (7) 
 
т.е. с 10.35 % се увеличава времето на цикъла при разтоварване извън полето спрямо 
разтоварване в полето.  
На фиг. 1 e изобразен графично относителният дял на елементите от работния цикъл 
на комбайна при двата варианта на разтоварване. Вижда се, че при разтоварване в 
полето комбайна жъне през 75,4 % от времето, докато при разтоварване извън полето 
– 69,7 %, което води до различна степен на запълване на зърнения бункер. Времената 
за извършване на празни ходове не се различават съществено като абсолютна 
продължителност, но относителният им дял при разтоварване в полето е по-голям 
поради по-малката продължителност на цикъла. От фигурата се вижда, че делът на 
времето за разтоварване е по-голям при разтоварване извън полето – 24,5 % от общото 
време, докато при разтоварване в полето е 18,18 %. Това се дължи на по-голямата 
продължителност на разтоварването при варианта на разтоварване извън полето, която 
е 1.49 пъти по-голяма от разтоварването в полето.  
 
Таблица 1. Резултати от изследването на структурата на работния цикъл на комбайна 
при разтоварване на бункера в полето и извън него. 

 
Показател Място на разтоварване на бункера 

В полето Извън полето 

Бр
ой

 
из

м
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я 

ср
ед

но
 

м
ин

им
ал

но
 

м
ак

си
м

ал
но

 

С
ре

дн
о 

кв
ад

ра
ти

чн
о 

от
кл

он
ен

ие
 

Бр
ой

 
из

м
ер

ва
ни

я 

ср
ед

но
 

м
ин

им
ал

но
 

м
ак

си
м

ал
но

 

С
ре

дн
о 

кв
ад

ра
ти
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време за пълнене на 
зърнения бункер, 𝑡𝑡𝑓𝑓, s 

16 1170 1020 1320 94.5 62 1191.29 960 1500 120.42 

време за извършване 
на празни ходове, 𝑡𝑡𝑙𝑙, s 

16 97.25 70 138 17.69 62 99.15 44 146 17.79 

време за 
разтоварване на 
бункера, 𝑡𝑡𝑢𝑢, s 

16 281.63 207 328.2 31.69 62 418.81 246 672 75.61 

време за извършване 
на един цикъл, 𝑡𝑡𝑐𝑐, s   

 1548.88     1709.25    

 
Когато разтоварването на бункера се извършва в полето, обемът на зърнения бункер се 
използва по-пълно в сравнение с разтоварване извън полето, където обикновено се 
разтоварва непълен бункер. При изследването се установи, че средната маса на зърно 
в бункера на комбайна при разтоварване в полето е 8 t, докато при разтоварване извън 
полето е 7.1 t. От зависимост (5) следва, че процентното изменение на броя на циклите 
е: 
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Фиг. 1. Относителен дял на елементите на работния цикъл на зърнокомбайна при 
разтоварване на зърнения бункер в полето и извън полето. 

 
 
 

 𝑛𝑛𝑐𝑐% = 𝑚𝑚𝑡𝑡2
𝑚𝑚𝑡𝑡1

. 100 = 8
7.1

. 100 = 112.68  %,                                     (8) 
 
т.е при разтоварване извън полето е необходимо да се извършат с 12.68 % повече 
работни цикли от зърнокомбайна за обработката на същата площ.  
По-голямата продължителност на цикъла и по-големият брой цикли за обработката на 
площта при разтоварване на бункера извън полето, ще доведе до намаляване на 
производителността на зърнокомбайна. След заместване в (4) се получава 
 

 𝑊𝑊% = 1000000
𝑛𝑛𝑐𝑐%.𝑡𝑡𝑐𝑐%

= 1000000
112.7.110.4

= 80.42   %                                     (9) 
 
Следователно при разтоварване извън полето производителността на зърнокомбайна 
е 80.42 % от тази при разтоварване в полето. 
Обратно, при сравняване на съответните показатели при разтоварване в полето спрямо 
разтоварване извън него установяваме, че броят на циклите е 88.75 %, 
продължителността на цикъла е 90.62 %, а производителността – 124.34 % спрямо 
разтоварването извън полето.  
 
4. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

 
Извършено е изследване на работния цикъл на зърнокомбайн при разтоварване на 
зърнения бункер в полето и извън полето. Установено е, че при разтоварване извън 
полето не се използва пълния капацитет на зърнения бункер, което води до увеличаване 
на броя на работните цикли на зърнокомбайна с 12,68 %. Установено е, че 
продължителността на един цикъл на комбайна при разтоварване извън полето е с 10,35 
% по-голяма отколкото при разтоварване в полето, което се дължи на увеличената 
продължителност на времето за разтоварване – 1,49 пъти. Производителността на 
зърнокомбайна при разтоварване извън полето е 80,42 % от производителността му при 
разтоварване в полето. Препоръчва се разтоварването на зърнения бункер да се 

75,4
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извършва в полето, при което производителността е с около 24 % по-голяма отколкото 
при разтоварване извън полето.     
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Abstract: The article analyses the behavior of a piece of soil thrown away by the machine’s spade and 
its hit into the back adjustable hood. Three possible options of the piece’s hit into the back adjustable 
hood have been analyzed, taking into consideration the angle of the hit. The crushing degree of the soil 
piece has been evaluated by the kinetic energy at the moment of the hit. The better crushing degree is 
due to the smaller angle of the hood’s opening and to the higher speed of piece’s throw. It has been 
determined that the effect of the piece’s throw speed, the working depth and the machine speed on the 
soil crushing is mainly due to the piece’s weight change in case of a fluctuation in these parameters.   
Keywords: theoretical analysis, spading machine, soil crushing, kinetic energy. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Принципът на работа на копачните машини (фиг.1) наподобява ръчното обръщане на 
почвата с права лопата. Задвижваният от валът за отвеждане на мощност (ВОМ) на 
трактора колянов вал на машината предава движението на рамена към които са 
закрепени работните органи – правоъгълни или трапецовидни лопати. Посредством 
синхронизиращите щанги на лопатите се предава подходяща траектория на движение 
чрез която те проникват в почвата, откъртват пласт и го отхвърлят назад към капака, 
изпълняващ функцията на щит за разбиване на почвата. В зависимост от позицията  на 
капака (разстояние, ъгъл) почвеният агрегат се удря в него и променя посоката си на 
движение. От удара почвата се разтрошава на по-дребни фракции. Степента на 
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разтрошаване се регулира чрез промяна на позицията на капака, посредством верига. 
Практически  раздробяването на почвения слой се постига по два начина: 
         -  от удара на отхвърления почвен слой в капака на машината; 
         - чрез промяна работната скорост на машината, реципрочно стъпката на забиване 
на работния орган в почвата. 
 

 
 

Фиг.1. Общ вид на копачна машина: 
1 – колянов вал; 2 – рамо; 3 - синхронизираща щанга; 4 – лопата; 5 – капак; 6 – верига 

за регулиране позицията на капака. 
 
Копачните машини са с активни работни органи (задвижвани от ВОМ),  използват се 
главно за основна обработка на почвата и се явяват алтернатива на лемежните 
плуговете, които са с пасивни работни органи. Използваният принцип на работа  
осигурява значителни предимства при основната обработка на почвата, спрямо тази 
извършена с плугове. Почвата под обработвания слой е разкъртена и 
водозапасяването, и развитието на кореновата система на отглежданите култури е по-
добро. Обработка може да се извършва и при повишена влажност на почвата. Не се 
изкривява микрорелефа, може да се работи на терени със значителни наклони. 
Тракторите към които са агрегатирани тези машини практически не буксуват, тъй като 
не изискват теглителна сила, а ползват само енергията от ВОМ. В повечето случаи се 
наблюдава бутане на трактора от машината и увеличаване на скоростта му – между 2,5 
и 9,5 % [3]. Установено, е че необходимата мощност за задвижване на копачната 
машина зависи главно от дълбочината на обработка, но също така влияят и други 
фактори – тип на почвата, обороти на двигателя на трактора и работна скорост [1]. 
При анализ на конструкциите на машини за основна обработка на почвата с активни 
работни органи Перепелник твърди, че копачните машини се явяват като най-
переспективни по енергетични и агротехнически показатели [7]. Според Киселев те 
отговарят най-пълно на изискванията за основна обработка, обезпечаващи обработка 
на почвата по линията на най-слабата връзка между почвените агрегати [5]. Някой 
автори съобщават, че при подходящи почвени условия с копачната машина могат да се 
постигне структурен състав подходящ за сеитба без други почвообработващи операции 
[2]. Според същите автори копачните машини нямат алтернатива в 
зеленчукопроизводството и при производството на цветя. 
Копачните машини са последните принципно нови разработени почвообработващи 
машини, които се използват за основна обработка на почвата предимно в 
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зеленчукопроизводството и особено в оранжериите. Те не са много популярни в 
масовата практика, поради което и научните изследвания свързани с тях не са много. 
Основно те са свързани с конструкцията на машините и обосноваване на основните им 
параметри [4, 5]. 
Целта на настоящата работа е да се да се направи теоретичен анализ на влиянието на 
основни експлоатационни и технически параметри на машината върху степента на 
разтрошаване на почвения пласт. 
 
2. МАТЕРИАЛ И МЕТОД 
 
За анализиране на поведението на пласта отхвърлен от лопатата на копачната машина 
се приема, че той е материална точка с маса m, съсредоточена в центъра на тежестта 
му. Приемаме, че пласта се отхвърля от лопатата със скорост равна на максималната й 
скорост. За определянето на траекторията на отхвърления пласт, координатите на 
точката, в която той се удря в капака на машината, скоростта в момента на удара и ъгъла 
под който се удря в капака се използват познати зависимости от динамиката и теорията 
на удара [6, 8]. Степента на разтрошаване на пласта се оценява по големината на 
кинетичната енергия в момента на удара. Приема се, че при по-голяма стойност на 
кинетичната енергия в момента на удара ще се получи по-голямо разтрошаване на 
пласта, т.е. след удара ще преобладават частици с по-малки размери. 
Основните параметри и стойностите им, с които са извършени изчисленията са: 

- 𝑉𝑉0 – началната скорост на отхвърления пласт от лопатката на копачната машина. 
Приемаме, че това е максималната абсолютна скорост на лопатката. 𝑉𝑉0 = 4; 4,5; 
5 𝑚𝑚/𝑠𝑠; 

- ∝ – ъгълът между вектора на началната скорост (посоката на отхвърляне на 
пласта) и хоризонталната равнина. Приемаме, че той е равен на ъгъла на 
наклона на лопатката спрямо вертикалната равнина в момента на отхвърлянето. 
α = 50°; 

- 𝑉𝑉𝑘𝑘 – постъпателна скорост на машината, 𝑚𝑚/𝑠𝑠. Такава е скоростта на задния капак 
на машината в момента на удара – 0,35; 0,4; 0,45 𝑚𝑚/𝑠𝑠; 

- 𝜑𝜑 – наклонът на задния капак на машината спрямо вертикалната равнина – 0; 20; 
40°; 

- ℎ – височината, от която частицата се отхвърля от лопатката, m. Тя зависи от 
дълбочината на обработка, тъй като с увеличаване на дълбочината центъра на 
тежестта на пласта се измества нагоре. h = 0,27; 0,3; 0,33 𝑚𝑚;  

- 𝑚𝑚𝑀𝑀 – масата на почвения пласт – 1,5; 2; 2,5 𝑘𝑘𝑘𝑘. 
Извършена е оценка и анализ на всеки един параметър без промяна на останалите, 
както и на съвместното влияние на параметрите, което е по-близко до реалните условия 
на работа.   
 
3. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
 
Разглежда се движението на материална точка М от пласта след отхвърлянето му от 
лопатката на машината (фиг. 2). Тъй като частицата се движи с голяма скорост, а 
разстоянието което изминава е малко можем за опростяване да приемем, че тя се движи 
в безвъздушна среда, т.е. да пренебрегнем съпротивлението на въздуха. Тогава 
частицата се движи само под действието на силата на тежестта. От динамиката е 
известно, че законите на движение на такава частица са: 
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𝑥𝑥 = 𝑉𝑉0. cos ∝ . 𝑡𝑡                     
(1) 

 
𝑦𝑦 = −𝑔𝑔.𝑡𝑡

2
+ 𝑉𝑉0. sin ∝ . 𝑡𝑡 + ℎ             

(2) 
 
От тях се определя уравнението на траекторията на т. М: 
 

𝑦𝑦 = − 𝑔𝑔.𝑥𝑥2

2.𝑉𝑉02.cos2 𝛼𝛼
+ tan𝛼𝛼 . 𝑥𝑥 + ℎ            

(3) 
 

 
 

Фиг. 2. Схема на работата на копачната машина при: а) δ<φ; б) δ=φ; в) δ<φ. 
 

Задният капак на машината се завърта около една точка А, за чиито координати 
приемаме x = 0,3 m, y = 0,8 m. Уравнението на правата на капака на машината в този 
случай ще бъде 
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𝑦𝑦 = 0,8 − х−0,3
tan𝜑𝜑

          (4) 
 

Чрез съвместното решаване на уравнения (3) и (4) се определят координатите на 
точката С, в която става удара на пласта в капака на машината. От уравнение (1) се 
определя момента t  на удара, а скоростта на т. М по координатните оси в този момент 
е 
 

𝑉𝑉𝑥𝑥 = 𝑉𝑉0. cos ∝                  
(5) 

 
𝑉𝑉𝑦𝑦 = −𝑘𝑘. 𝑡𝑡 + 𝑉𝑉0. sin ∝                         (6) 

 
Ъгълът между  вектора на скоростта в момента на удара на пласта в капака и 
хоризонталната равнина е 
 

𝛿𝛿 = tan−1 𝑉𝑉𝑦𝑦
𝑉𝑉𝑥𝑥

                       (7) 
 

ъгълът между вектора на скоростта в момента на удара и нормалата n-n на капака е 
 

𝛾𝛾𝑀𝑀 = 𝛿𝛿 − 𝜑𝜑                   (8) 
 

а абсолютната скорост на частицата М при удара  
 

𝑉𝑉𝑀𝑀 = �𝑉𝑉𝑥𝑥2 + 𝑉𝑉𝑦𝑦2         (9) 

 
От фиг. 2 се вижда, че има три възможни варианта на удар на почвената частица с 
капака: 
А) 𝛿𝛿 < 𝜑𝜑 (фиг. 2, а). Получава се при отваряне на капака на по-голям ъгъл. След удара 
в капака почвените частици се отклоняват надолу към повърхността на полето. 
Б) 𝛿𝛿 = 𝜑𝜑 (фиг. 2, б). Направлението на вектора на скоростта в момента на удара съвпада 
с нормалата на капака. Частицата след удара се връща по същото направление, при 
което се сблъсква с други частици. Раздробяването ще бъде по-добро от първия 
вариант. 
В) 𝛿𝛿 > 𝜑𝜑 (фиг. 2, в). След удара частицата се отклонява нагоре, многократно се удря в 
други почвени частици и изминава по-дълъг път до падането на повърхността. 
Разтрошаването на почвата при този вариант ще е най-добро. 
Другите означения на фигурата са със следното значение: 

- 𝑢𝑢𝑀𝑀 – скоростта на частицата сред удара, m/s; 
- 𝛽𝛽𝑀𝑀 – ъгълът на отражение на частицата след удара спрямо нормалата; 
- 𝑚𝑚𝐾𝐾 – масата на задния капак на машината, kg; 
- 𝑢𝑢𝐾𝐾 – скорост на преместване на капака обратно на посоката на движение, 

предизвикана от удара на почвените частици върху него, m/s; 
- 𝛽𝛽𝐾𝐾 – ъгълът между 𝑢𝑢𝐾𝐾 и нормалата; 
- 𝛾𝛾𝐾𝐾 – ъгълът между посоката на движение на машината и капака. 𝛾𝛾𝐾𝐾 = 𝜑𝜑 

За силата на удара на почвените частици в капака може да съдим по кинетичната 
енергия в началото на удара. Тя се определя по зависимостта 
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𝐸𝐸𝑘𝑘 = 1
2

(𝑚𝑚𝑀𝑀 .𝑉𝑉𝑀𝑀2 + 𝑚𝑚𝐾𝐾 .𝑉𝑉𝐾𝐾2), J       (10) 
 

На фиг. 3 са показани резултатите от изчисленията за кинетичната енергия в началото 
на удара при посочените по-горе стойности на параметрите на работния процес. 
Изчисленията са направени при промяна само на един от параметрите при постоянни 
стойности на останалите (средните им стойности). От фигурата се вижда, че при 
отваряне на капака на машината кинетичната енергия на удара намалява, което ще 
доведе до по-малко раздробяване (фиг. 3, а). С увеличаване на масата на отхвърлената 
почва, както и с увеличаване на скоростта с която тя се отхвърля, кинетичната енергия 
нараства, поради което и раздробяването ще е по-добро (фиг. 3, б, г). Промяната на 
височината h, от която почвата се отхвърля от лопатата (зависи от дълбочината на 
обработка) и на работната скорост на машината водят до незначителна промяна на 
кинетичната енергия, т.е. сами по себе си не оказват влияние върху разтрошаването 
(фиг. 3, в, д).  
 
 

      
а)                                                                           б) 

     
в)                                                                         г) 

 
д) 

 
Фиг. 3. Изменение на кинетичната енергия в зависимост от:  

а) ъгъл на отваряне на капака; б) маса на почвения пласт; в) дълбочина на обработка, 
г) скорост на отхвърляне на пласта; д) скорост на движение на машината. 
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В реални условия промяната на работната дълбочина, скоростта на машината и 
началната скорост на отхвърления пласт (максималната абсолютна скорост на лопатата 
на машината) водят до промяна на масата на пласта. Увеличаването на работната 
дълбочина увеличава масата на пласта. По-голямата работна скорост на машината 
означава по-голяма стъпка (по-голяма дължина на отрязания пласт) а от тук и до по-
голяма маса на пласта. Началната скорост на отхвърляне на пласта може да се променя 
чрез промяна на честотата на въртене на вала за отвеждане на мощност на трактора, а 
от тук и на честотата на задвижващия вал на лопатите. С увеличаване на честотата на 
въртене се увеличава абсолютната скорост, но за да намалее стъпката, а от тук и масата 
на откъртения и отхвърлен от лопатата пласт е необходима промяна на работна скорост 
на машината чрез промяна на предавките на трактора. 
 

   
а)                                                                         б) 

 
в) 

 
Фиг. 4. Изменение на кинетичната енергия при промяна на параметри от които зависи  

масата на отхвърления пласт: 
а) скорост на отхвърляне на пласта; б) дълбочина на обработка; в) скорост на 

движение на машината 
                                                                      
На фиг. 4 е показано изменението на кинетичната енергия на удара при промяна на 
масата на отхвърления почвен пласт, дължащо се на промяна на параметрите на работа 
на машината. При увеличаване на скоростта на отхвърляне на пласта (фиг. 4, а) 
отначало кинетичната енергия нараства. Ударът се извършва по вариант В (фиг. 2, в) 
като ъгълът под който се удря почвата в капака намалява до 0 при вариант Б (фиг. 2, б), 
при което кинетичната енергия е максимална. Причината за това е, че с увеличаване на 
началната скорост се променя траекторията на частицата и тя се удря в капака по-
високо и изминава по-къс път до удара. При по-нататъшно увеличаване на началната 
скорост V0 ударът се извършва по вариант А (фиг. 2, а), кинетичната енергия леко 
намалява, но разтрошаването продължава и след удара поради вторичните удари с 
други частици.  
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Увеличаването на кинетичната енергия при нарастване на дълбочината на обработка и 
работната скорост на машината се дължи основно на нарастване на масата на почвения 
пласт отхвърлен от лопатката (фиг. 4, б, в).  
 
4. ИЗВОДИ 
 
Извършен е теоретичен анализ на работата на копачна машина при различни стойности 
на параметрите на технологичния процес. Установено е изменението на кинетичната 
енергия в началото на удара на почвения слой в отражателния капак при промяна на 
параметрите на технологичния процес. По голямото количество енергия предизвиква 
разбиване на отхвърления почвен слой на по-дребни частици. Установено е, че са 
възможни три варианта на удар на отхвърления от лопатката почвен пласт, като най-
голямо разтрошаване на почвата ще има при ъгъл на отхвърляне на пласта по-голям от 
ъгъла на отклонение на капака, главно поради вторичните удари в насрещно движещи 
се частици. По-добро разтрошаване се получава при по-малък ъгъл на отваряне на 
капака на машината и по-голяма скорост на отхвърляне на пласта. Установено е, че 
влиянието на скоростта на отхвърляне на пласта, дълбочината на обработка и скоростта 
на движение на машината върху разтрошаването се дължи основно на промяната на 
масата на пласта при промяна на тези параметри.  
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Abstract: Generally, the manufacturing processes of machine component introduce residual stresses 
(RS) that have an essential influence on their behaviour during service life. The purpose of this study is 
to evaluate the residual stress distribution of specimens joined by using high power diode laser welding. 
Non-destructive methods for detection and measurement of RS have been increasingly used in the last 
few years. The paper outlines the capability of X-ray diffraction (XRD), which can be used for quantitative 
analysis of macro and micro level RS separately, to describe a state of residual stresses of high pressure 
welds. The results show from this paper that laser welding has application potential in the welding of 
high pressure steels. 
Keywords: laser welding, X-ray diffraction, residual stresses, high pressure welds.  
 
 
1. INTRODUCTION 
 
Not only welding using the high power diode lasers (HPDL) is nowadays the standard in many 
different industrial fields which require precision accuracy and high production efficiency. 
Therefore, the paper outlines the capability of the advanced laser welding for joining thick 
sheets of steel for pressure equipment (such as pipelines, pressure vessels, compressor 
stations, boilers etc.) using X-ray diffraction (XRD). Residual stresses (RS) are the stresses 
which occur in the material without the action of external forces. Generally, it can be remarked, 
that mainly high compressive residual stresses could increase yield loads, promote crack 
initialization and also decelerate its propagation. So it is essential to achieve such a state of 
residual stress by applying various mechanical and thermal processing, which exhibits 
favourable residual stresses in critical areas of the component [1]. When deploying this new 
productive laser welding technology, it is necessary to describe the influence of welding on the 
real structure and residual stresses. Improve in the results during impact and tensile test and 
mainly enhance fatigue life is also a result of a favourable distribution of RS in the weld zone 
and heat affected zone (HAZ), which was for example shown in [2]. It is supposed that high 
tensile RS due to welding have a strong negative effect on the strength properties, especially 
fatigue of material under loading. Furthermore, when a welded part with high local RS is 
machined, the equilibrium state of RS is disturbed, and thus significant distortion may occur. 
X-ray diffraction is a well-established method for residual stress determination in polycrystalline 
materials. It is based on measurements of interplanar lattice spacing changes due to acted 
stress and their conversion to RS using theoretical elasticity equations [1]. 
Recent practical approaches distinguish between RS due to shrinking process and phase 
transformation. The shrinkage RS are resulting from the local heating and cooling processes 
in the weld metal and adjacent HAZ (Fig. 1). Tensile RS around a single pass in a plane sample 
are expected due to the cool adjacent zones in the base material of the plate. These cold zones 
are hindering strongly the longitudinal shrinkage of the weld zone where the transverse 
shrinkage principally is more or less free, i.e. not hindered [3]. 
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However, for complete description of the austenite phase transformation associated with 
a change in volume, it must be taken into consideration as a significant source of residual 
stresses especially in high strength steels. The local compressive residual stresses arise in the 
weld zone as a consequence of the restrained volume expansion during the transformation of 
austenite in martensite, bainite or ferrite. This effect is caused by the change of the close-
packed face-centred cubic (fcc) crystal structure to the body-centred cubic (bcc) crystal 
structure or body-centred tetragonal (bct), respectively. The resulting distribution of residual 
stresses is a combined effect of hindered shrinkage and phase transformations [1]. 
 

 
Figure 1. Shrinkage tendency and constraint conditions in a single pass weld 

(schematically) [3] 
 
2. EXPERIMENTAL 
 
For analyses, three sheets made of P355 (marked as “N”) steels each of dimensions 
150×300 mm3 were used. The analysed samples were prepared using a HPDL laser. Each 
sample was marked as follows: “NxLy” where “x” is thickness (i.e. 5, 8 and 10 mm), L means 
“laser weld”, and “y” denote side of samples (i.e. “U” – up or “D” – down). Samples with 
thickness of 5 mm have single-sided welds, i.e. upper sides were welded. Samples with 
thickness of 8 and 10 mm had double-sided welds, where upper sides were welded as first. 
The measurements were performed on the surfaces of the samples in the three areas, start of 
weld (S), finish of weld (F) and middle part (M) of sheet plates, in 18 points (0–30 mm from the 
centre of the weld) in the longitudinal (L) and transversal (T) direction, see Fig. 2.   
A PROTO iXRD COMBO diffractometer with ω-goniometer set-up was used to measure lattice 
deformations using manganese radiation. The diffraction lines {211} of α-Fe phase were 
analysed for obtaining macroscopic residual stresses. Gaussian function and Absolute peak 
method were used for determination of the diffraction angles 2θ211 of the diffraction lines Kα1. 
For the residual stresses evaluation, sin2ψ method with X-ray elastic constants ½s2 = 5.76 TPa-

1, s1 = –1.25 TPa-1 was used. A cylinder collimator with diameter of 1 mm was inserted into the 
primary beam path. The samples were moving by ±5 mm in the direction perpendicular with 
the weld (L), therefore, the irradiated area was approx. 11×1 mm2. The average value of the 
effective penetration depth of CrKα radiation into the iron-based material was approx. 5 μm. 
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Figure 2. Experimental sample with marked analysed points 

 
3. RESULTS 
 
3.1. Influence of area of the plate (S, M, F) 
In Fig. 3, there are surface residual stresses in relation to analysed area of the sample. 
It is evident that trends of RS of areas S, M, F are almost identical. Therefore, analysed area 
does not have influence on RS trends. Due to anisotropic shrinkage during cooling, see Fig. 1, 
values of tensile RS are higher in the L direction For industry application, the T direction is 
more important than L direction. In the direction T, the favourable compressive RS were 
analysed in the HAZ. The drop of values of RS is probably caused by phase transition (fcc-
bcc or bct) in the HAZ (heat affected zone) in the T direction. Stress affected zone (SAZ) is 
approx. 15–20 mm from the centre of the weld.  

 
Figure 3. Surface residual stresses in relation to analysed area of the sample; x stands for 

distance from the weld’s centre. 
 

3.2. Influence of thickness of the plates 
For RS dependence on the thickness of samples, see Figs. 4. The trends of RS are similar for 
all the thicknesses. Nevertheless, from the results of surface X-ray diffraction measurements, 
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it was found that the thicker samples have narrower HAZ and SAZ about 2 - 3 mm and 
1 - 2 mm, respectively. On the side U, compressive RS increase or tensile RS decrease with 
increasing thickness in the both directions. The reason of these trends results from larger 
volume of materials to heat conducting. Therefore, in the case of thicker samples, the high 
thermal influence is closer to weld. For the side D, higher compressive RS were analysed on 
the surface of HAZ of sample N10 in the direction T. 
 
3.3. Influence of analysed side of the plate 
Values of RS of bulk material are different because of rolling of the plates or shrinkage after 
welding, see Figs. 5. Moreover, higher RS were analysed on the last welded side. Therefore, 
for single-sided weld (sample N5), the higher RS are on the side U. On the other hand, using 
double-sided welding, the values of RS on the side U decrease (because the side D was 
welded as the second one). Generally, there are differences between single- and double-sided 
welding. The biggest effect of double-sided welding is evident for N10L sample in the direction 
T, where tensile RS are generated in the HAZ. 
 

 

 
Figure 4. Surface residual stresses in relation to thickness of the samples; x stands for 

distance from the weld’s centre. 
 
 
4. CONCLUSIONS 
 
From experimental results, it can be stated as follows: 
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• The initial (bulk) state of residual stresses (RS) is affected either by shrinkage of 
material after welding or by rolling of plates. 

• The trends of RS do not depend on analysed area S, M, or F, see Fig. 2.  
• The tensile residual stresses are higher in the direction of welding (L). 
• With increasing thickness of samples, the size of heat affected zone decreases by 2–3 

mm and stress affected zone by 1–2 mm. 
• For single-sided weld (sample N5), the higher RS are on the upper (U) side. Using 

double-side welding, the values of residual stresses on the side U decrease. 

 

 
Figure 5. Surface residual stresses in relation to analysed side of the samples; x stands for 

distance from the weld’s centre. 
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SELECTION OF INFORMATIVE COLOR FEATURES AND SPECTRAL 
CHARACTERISTICS FOR RECOGNITION OF HEALTHY AND 

DISEASED GRAPE 
 

Krasimira Georgieva, Zlatin Zlatev, Georgi Georgiev, Neli Georgieva 
 

Trakia university, faculty of Technics and technologies, 
38 Graf Ignatiev str., 8602, Yambol, Bulgaria 

e-mail: zlatin.zlatev@trakia-uni.bg  
 
Abstract: More commonly used methods for non-destructive evaluation of the condition of vine plants 
and in particular case grapes have found optical methods such as image analysis, spectral, multispectral 
and hyperspectral analysis. Considerable attention is paid to the analysis of images and spectral 
characteristics, because these methods are accessible, the technical tools using the optical principles 
are facilitated by maintenance and application. The report is a comparative analysis of the use of visual 
images and spectral characteristics to distinguish between healthy and diseased grapes of three 
varieties. The work is part of preliminary analyzes to determine the partitioning of the subject areas with 
healthy and diseased grapes by color and spectral characteristics. The absence of such an analysis 
would lead to an increase in measurement errors in the application of these methods for rapid and non-
destructive grape quality assessment. It has been shown that for the separation of healthy and diseased 
grapes from the three varieties as well as between them, it is appropriate to use the principal 
components of the spectral characteristics, because when used for classification by a discriminant 
analysis, the overall classification error is up to 2%. 
Keywords: Grape, Image analysis, Spectral characteristics, Discriminant analysis 
 
 

СЕЛЕКЦИЯ НА ИНФОРМАТИВНИ ЦВЕТОВИ ПРИЗНАЦИ И 
СПЕКТРАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА 

ЗДРАВО И ЗАРАЗЕНО ГРОЗДЕ 
 

Красимира Георгиева, Златин Златев, Георги Георгиев, Нели Георгиева 
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ул. „Граф Игнатиев“ 38, 8602, Ямбол, България 

e-mail: zlatin.zlatev@trakia-uni.bg 
 
 
1.УВОД 

 
В сферата на земеделието, задачата за окачествяване на продукцията е сложна и 
комплексна, затрудненията в решаването й са свързани с многообразието на продуктите 
и тяхната нехомогенна природа, като критериите за оценка качеството на продукцията 
зависят пряко и от предназначението на продукта [13]. 
Отглеждането и добива на грозде е подпомагано от изследвания в областта на бързото 
и недеструктивно определяне качеството на продукта. В последните години се 
наблюдава повишаване на интереса у изследователите за разработване и изследване 
на бързи и недеструктивни методи за навременно откриване на заболявания и проблеми 
в развитието на гроздето и лозовите насаждения като цяло. 

mailto:zlatin.zlatev@trakia-uni.bg
mailto:zlatin.zlatev@trakia-uni.bg
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По-често използвани методи за неразрушителна оценка на състоянието на лозовите 
растения и в частност гроздето са намерили оптичните методи като анализ на 
изображения, приложение на спектрален, мултиспектрален и хиперспектрален анализ. 
Основно внимание се обръща на анализа на изображения и спектрални характеристики, 
защото тези методи са достъпни, техническите средства, използващи оптичните 
принципи са с улеснени поддръжка и приложение.  
Приложението на оптичните методи, включващи анализ на изображения и спектрални 
характеристики за разпознаване на заболявания при различни сортове грозде е 
подробно описано в множество публикации, по-популярни от които са: 
Giovenzana и колектив [5] предлагат използване на латентни променливи, получени по 
метод частична регресия на най-маките квадрати и дискриминантен анализ за 
класификация на здраво и заразено грозде от три сорта. Авторите получават 
разделимост с точност 89,9-91,1%. Използвани са спектри във видимата и близка 
инфра-червената област на спектъра. 
Rustioni и колектив [11] използват спектрални характеристики във видимия спектър (450-
750nm) за определяне влиянието на слънчевото изгаряне върху грозде и податливостта 
на продукта към него. Чрез получените резултати, авторите доказват, че матода е 
подходящ за тази цел. 
Guidetti и колектив [7] са разработили устройство, работещо във видимата и близка 
инфрачевена област на спектъра (400-1000nm) за определяне на качеството на грозде. 
Авторите измерват гроздето директно на лозата, а също така и хомогенизиран гроздов 
сок с устройството. Получена е точност на разделяне на здраво и заразено грозде 83-
89%, като спектралните характеристики са представени като латентни променливи и е 
направена класификация с дискриминантена анализ. 
От направеният преглед на литературните източници се установи, 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 [1,4]. 
Ето защо, според анализа на публикуваните напоследък изследвания за ранно 
откриване на заболявания по грозде, прилагането на системи за получаване, обработка 
и анализ на изображения и спектрофотометрични измервания във видимата и близката 
инфрачервена област на спектъра е основно приоритетно направление при 
автоматичното откриване на заболявания по гроздето. 
За реализиране на тази задача са необходими предварителни анализи за 
разделимостта на обектните области със здраво и заразено грозде по цветови признаци 
и спектрални характеристики. Липсата на такъв анализ би довело до увеличаване на 
грешките от измерване при прилагането на тези методи за бърза и неразрушителна 
оценка на качеството на грозде. 
Целта на доклада е да се направи сравнителен анализ на методи за анализ на 
изображения и спектрални характеристики при разделяне на боно и здраво грозде. 
 
2.МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
 
Обект на изследване. Обект на изследване са три сорта здраво и заразено грозде. 
Използваните гроздове са 10 видимо здрави и 10, естествено инфектирани от сиво 
гниене без признаци на други заболявания. Разделени са в две категории – здрави и 
заразени. 
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На фигура 1 са представени примери за използваните в работата здрави и 
заразени сортове грозде. Наблюдава се различие в цветовете на различните сортове. 
Такава разлика се вижда и между определения сорт и след като е заразен. 
 

   

Сорт 1 – здраво, s1z Сорт 2 – здраво, s2z Сорт 3 – здраво, s3z 

   

Сорт 1 – заразено, s1b Сорт 2 – заразено, s2b Сорт 3 – заразено, s3b 
Фиг.1. Примери за здраво и заразено грозде от трите използвани сорта 

 
Предмет на изследване. Предмет на изследване е разделимостта на болно и здраво 
грозде по цветови признаци и спектрални характеристики. 
Използвани цветови модели. Използвани са 16 цветови компоненти от 5 цветови 
модела. Получените изображения са в RGB цветови модел. От тях чрез преобразуване 
са изведени стойностите на компонентите от HSV, Lab, LCH, CMYK цветови модели. 
Определяне вида на разпределението за цветови компоненти. Получените данни са 
проверени за нормално разпределение с тест на Шапиро-Уилк чрез функция swtest в 
Matlab. Функцията е достъпна в Интернет [2].  
Ако стойността на H0=0 то нулевата хипотеза се приема т.е. данните имат нормално 
разпределение. Ако H0=1 хипотезата се отхвърля т.е. данните имат разпределение, 
различно от нормалното; pValue – ниво на значимост. При стойности на този показател 
по-малки от alpha нулевата хипотеза се отхвърля; alpha – Нивото на значимост за теста, 
при всички анализи е използвано alpha=0,05. 
Селекция на информативни цветови признаци. В таблица 1 са представени 
математическите зависимости на функции на разстояние. Означенията са: C – 
ковариационна матрица; max – максимум; SD – стандартно отклонение. 
Получените разстояния са обработени с метод ABC анализ [3], чрез който са 
селектирани инфромативни цветови признаци. 
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Получаване на спектрални характеристики. Използван е пъният спектър на 
изображенията. Преобразуването е направено по математическите зависимости, 
представени в [6,12]. Приложени са функции за преобразуване при наблюдател 2о (Stiles 
and Burch 2o, RGB (1955)) и осветление D65 (средна дневна светлина с UV компонента 
(6500K)) [8]. 
  
Таблица 1. Използвани функции на разстояние 

Разстояние на: Формула  

Махаланобис 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡
2 = (𝑥𝑥𝑠𝑠 − 𝑦𝑦𝑡𝑡)𝐶𝐶−1(𝑥𝑥𝑠𝑠 − 𝑦𝑦𝑡𝑡)′ (1) 

Евклид 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡
2 = (𝑥𝑥𝑠𝑠 − 𝑦𝑦𝑡𝑡)(𝑥𝑥𝑠𝑠 − 𝑦𝑦𝑡𝑡)′ (2) 

Манхатън 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡 = ��𝑥𝑥𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑦𝑦𝑡𝑡𝑠𝑠�
𝑛𝑛

𝑠𝑠=1

 (3) 

Чебишев  𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑠𝑠��𝑥𝑥𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑦𝑦𝑡𝑡𝑠𝑠�� (4) 

Фишер 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡 =
(�̅�𝑥 − 𝑦𝑦�)2

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑥𝑥2 + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑦𝑦2
 (5) 

 
Селекция на информативни дължини на вълните от спектрални характеристики. 
Селекцията е направена чрез първа производна на спектралните характеристики. Този 
метод е описан в [14]. 
Редуциране на данните на спектралните характеристики. Използвани са главни 
компоненти, получени по метод Анализ на главните компоненти и латентни променливи, 
получени по метод Частична регресия на най-малките квадрати [9]. 
Метод за класификация. Използван е дискриминантен анализ с три нелинейни 
разделящи функции – квадратична, диагонално квадратична и такава на Махаланобис 
[9,13]. Оценката за разделимостта с този класификатор е направена чрез обща грешка 
на класификация, която условно е означена с е,%. 
 
3.РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 
 
3.1.Анализ на цветови характеристики 
 
Анализирано е разпределението на стойностите на цветовите компоненти. Представени 
са техните статистически характеристики. Определени са разстоянията между тях. Чрез 
АВС анализ са селектирани информативни цветови признаци. 
В таблица 2 са нанесени резултатите от проверка за нормално разпределение чрез тест 
на Шапиро-Уилк на стойностите на цветовите компоненти за здраво и заразено грозде. 
При H цветовата компонента от HSV и LCH цветовите модели се наблюдава 
разпределение, което е близко до нормалното, тъй като при зададено ниво на значимост 
p-level се променя 0,03-0,045, което е близко до зададеното 0,05, но поради това, че е с 
по-малка, но близка стойност се приема, че анализираните данни са с доближаващо се 
до нормално разпределение. 
По-голямата част от цветовите компоненти имат нормално разпределение или близко 
до него. От тук могат да се определят техните средна стойност, стандартно отклонение 
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и коефициент на вариация. В таблица 3 са представени посочените параметри на 
цветовите компоненти. Вижда се, че някои от тях имат коефициент на вариация над 
30%. 
 
Таблица 2. Стойности на параметър H0, за приемане и отхвърляне на хипотеза за 
нормално разпределение 

H0 Rrgb Grgb Brgb Hhsv Shsv Vhsv Llab alab blab Llch Clch Hlch Ccmyk Mcmyk Ycmyk Kcmyk 
s1z 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
s1b 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
s2z 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
s2b 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
s3z 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
s3b 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
s1-s3 – сортове грозде; z – здраво; b - заразено 

 
Таблица 3. Средни стойности, стандартно отклонение и коефициент на вариация за 
здраво и заразено грозде от различни сортове 

  s1z s1b s2z s2b s3z s3b 
  mean SD CV mean SD CV mean SD CV mean SD CV mean SD CV mean SD CV 

Rrgb 116,35 19,75 0,17 102,12 29,60 0,29 118,02 26,72 0,23 93,84 26,25 0,28 218,71 20,92 0,10 145,39 22,78 0,16 
Grgb 108,14 21,25 0,20 83,39 27,05 0,32 78,96 26,42 0,33 66,26 24,90 0,38 179,77 22,43 0,12 101,53 24,11 0,24 
Brgb 70,72 21,20 0,30 83,67 24,31 0,29 90,51 26,09 0,29 71,52 25,14 0,35 104,45 27,85 0,27 90,58 23,64 0,26 
Hhsv 0,14 0,03 0,20 0,60 0,42 0,70 0,94 0,07 0,07 0,85 0,30 0,35 0,11 0,01 0,13 0,05 0,14 0,65 
Shsv 0,40 0,13 0,32 0,22 0,10 0,45 0,34 0,12 0,35 0,31 0,12 0,38 0,52 0,11 0,21 0,38 0,10 0,27 
Vhsv 0,46 0,08 0,17 0,40 0,11 0,28 0,46 0,10 0,23 0,37 0,10 0,28 0,86 0,08 0,10 0,57 0,09 0,16 
Llab 116,38 21,08 0,18 94,77 29,03 0,31 97,48 26,62 0,27 79,54 26,66 0,34 192,72 19,47 0,10 120,93 23,35 0,19 
alab 127,13 4,36 0,03 136,22 4,15 0,03 146,27 6,56 0,04 141,07 5,51 0,04 136,12 6,52 0,05 145,29 4,65 0,03 
blab 150,13 7,10 0,05 130,86 6,65 0,05 128,53 3,18 0,02 129,95 3,26 0,03 171,52 8,52 0,05 141,82 4,92 0,03 
Llch 45,64 8,27 0,18 37,16 11,38 0,31 37,16 11,38 0,31 31,19 10,45 0,34 75,57 7,64 0,10 47,42 9,16 0,19 
Clch 22,57 7,07 0,31 10,58 5,01 0,47 10,58 5,01 0,47 13,58 5,58 0,41 44,66 8,94 0,20 22,41 5,79 0,26 
Hlch 91,98 11,99 0,13 139,37 46,48 0,51 139,37 46,48 0,51 89,50 41,55 0,58 79,83 7,69 0,10 38,12 9,25 0,24 

Ccmyk 57,14 12,53 0,22 65,44 26,01 0,40 52,99 19,41 0,37 68,02 20,33 0,30 11,18 6,81 0,61 34,47 12,02 0,35 
Mcmyk 62,36 21,94 0,35 103,54 27,25 0,26 136,64 32,08 0,23 131,79 30,69 0,23 56,57 22,45 0,40 122,24 28,16 0,23 
Ycmyk 150,66 31,34 0,21 78,29 26,46 0,34 63,72 21,70 0,34 83,47 24,23 0,29 155,06 29,54 0,19 106,70 28,58 0,27 
Kcmyk 126,63 21,26 0,17 142,03 27,68 0,19 125,21 26,90 0,21 152,54 26,97 0,18 31,51 19,41 0,62 102,52 24,42 0,24 
s1-s3 – сортове грозде; z – здраво; b – заразено; mean – средна стойност; SD – стандартно отклонение; CV – коефициент на вариация 

 
На фигура 2 са представени здравите и заразени сортове грозде в цветови модели. 
Наблюдава се разделимост между здравите и заразени сортове при LCH цветовия 
модел. При HSV модела се вижда групиране и вероятно препокриване на здравите и 
заразени сортове грозде. 
 

  

а) представяне по LCH цветови модел б) представяне по HSV цветови 
модел 

Фиг.2. Цетови модели на здрави и заразени сортове грозде 
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В таблици 4 и 5 са нанесени резултатите от изчисляване на функциите на разстояние 
за цветовите компоненти. В първата таблица са резултатите за разстоянията между 
здрави и заразени сортове, а във втората разстоянията между сортовете. На база тези 
резултати са селектирани цветови признаци за класификация. 
 
Таблица 4. Разстояния за цветови компоненти на здрави и заразени сортове грозде 

 s1z-s1b s2z-s2b s3z-s3b 
 Mah Eu Cb Mink Cheb FDR Mah Eu Cb Mink Cheb FDR Mah Eu Cb Mink Cheb FDR 

Rrgb 1,77 44,24 55,52 44,24 40,36 0,16 1,78 47,11 60,11 47,11 42,33 0,42 1,69 37,05 46,61 37,05 33,75 5,62 
Grgb 1,78 43,14 54,64 43,14 39,03 0,52 1,76 45,21 57,24 45,21 40,89 0,12 1,77 41,28 52,60 41,28 37,13 5,64 
Brgb 1,78 40,54 51,51 40,54 36,56 0,16 1,76 45,17 57,25 45,17 40,82 0,27 1,79 46,14 58,83 46,14 41,48 0,14 
Hhsv 1,74 0,44 0,47 0,44 0,44 1,20 1,08 0,23 0,25 0,23 0,23 0,09 1,40 0,07 0,08 0,07 0,07 0,15 
Shsv 1,76 0,20 0,26 0,20 0,18 1,16 1,78 0,21 0,27 0,21 0,19 0,03 1,78 0,19 0,24 0,19 0,17 0,89 
Vhsv 1,77 0,17 0,22 0,17 0,16 0,16 1,78 0,18 0,24 0,18 0,17 0,41 1,69 0,15 0,18 0,15 0,13 5,62 
Llab 1,77 44,79 56,49 44,79 40,68 0,36 1,77 47,22 60,15 47,22 42,47 0,23 1,75 37,65 47,72 37,65 34,05 5,57 
alab 1,74 7,38 9,31 7,38 6,69 2,28 1,78 10,78 13,74 10,78 9,69 0,37 1,76 9,90 12,40 9,90 9,03 1,31 
blab 1,74 11,96 15,15 11,96 10,81 3,92 1,72 5,55 6,97 5,55 5,03 0,10 1,78 12,19 15,33 12,19 11,09 9,11 
Llch 1,77 17,56 22,15 17,56 15,95 0,36 1,77 18,52 23,59 18,52 16,66 0,23 1,75 14,76 18,71 14,76 13,35 5,57 
Clch 1,75 10,73 13,48 10,73 9,77 1,91 1,78 10,90 13,91 10,90 9,79 0,32 1,78 13,24 16,76 13,24 11,99 4,37 
Hlch 1,71 156,68 165,95 156,68 155,31 0,10 1,65 258,75 299,54 258,75 235,12 0,08 1,78 15,06 19,08 15,06 13,61 12,01 

Ccmyk 1,75 34,66 42,67 34,66 32,16 0,08 1,74 34,59 43,66 34,59 31,43 0,29 1,63 15,86 19,36 15,86 14,73 2,84 
Mcmyk 1,74 43,15 53,93 43,15 39,46 1,39 1,77 55,59 70,47 55,59 50,21 0,01 1,77 44,87 56,80 44,87 40,60 3,33 
Ycmyk 1,76 51,00 64,53 51,00 46,19 3,11 1,76 40,51 51,38 40,51 36,62 0,37 1,78 51,73 66,10 51,73 46,41 1,38 
Kcmyk 1,77 43,60 55,05 51,00 39,55 0,19 1,78 47,91 61,13 40,51 43,05 0,51 1,68 37,34 46,58 51,73 34,21 5,18 
s1-s3 – сортове грозде; z – здраво; b – заразено; Mah – разстояние на Махаланобис; Eu – Евклидово разстояние; Cb – разстояние на манхатън; Mink – 
разстояние на Минковски; Cheb – Разстояние на Чебишев; FDR – разстояние на Фишер 

 
Таблица 5. Разстояния за цветови компоненти между сортове грозде 

  s1z-s2z s1z-s3z s2z-s3z 
  Mah Eu Cb Mink Cheb FDR Mah Eu Cb Mink Cheb FDR Mah Eu Cb Mink Cheb FDR 
Rrgb 1,77 41,36 52,23 41,36 37,52 0,00 1,70 34,43 43,20 34,43 31,42 12,65 1,71 41,32 51,51 41,32 37,92 8,80 
Grgb 1,76 42,08 53,36 42,08 38,02 0,74 1,77 38,55 48,94 38,55 34,78 5,37 1,77 43,38 54,80 43,38 39,34 8,46 
Brgb 1,77 42,01 53,31 42,01 37,95 0,35 1,79 44,03 55,78 44,03 39,83 0,93 1,79 48,19 61,22 48,19 43,45 0,13 
Hhsv 1,34 0,05 0,06 0,05 0,05 114,92 1,75 0,04 0,05 0,04 0,03 0,76 1,38 0,04 0,05 0,04 0,04 136,37 
Shsv 1,77 0,22 0,28 0,22 0,20 0,12 1,78 0,21 0,27 0,21 0,19 0,56 1,79 0,20 0,26 0,20 0,18 1,33 
Vhsv 1,77 0,16 0,20 0,16 0,15 0,00 1,70 0,13 0,17 0,13 0,12 12,61 1,71 0,16 0,20 0,16 0,15 8,80 
Llab 1,76 42,24 53,49 42,24 38,22 0,31 1,74 35,34 44,69 35,34 32,01 7,07 1,76 40,93 51,37 40,93 37,34 8,34 
alab 1,74 9,69 12,09 9,69 8,88 5,90 1,73 9,55 11,88 9,55 8,76 1,32 1,78 11,66 14,76 11,66 10,52 1,20 
blab 1,74 9,41 11,40 9,41 8,79 7,72 1,78 13,94 17,77 13,94 12,53 3,72 1,74 10,95 13,07 10,95 10,34 22,33 
Llch 1,76 16,56 20,98 16,56 14,99 0,31 1,74 13,86 17,52 13,86 12,55 7,07 1,76 16,05 20,14 16,05 14,64 8,34 
Clch 1,79 12,25 15,60 12,25 11,03 0,17 1,78 14,32 18,25 14,32 12,88 3,76 1,79 14,00 17,74 14,00 12,66 5,51 
Hlch 1,71 177,09 184,75 177,09 176,34 0,13 1,72 16,91 21,15 16,91 15,42 0,73 1,76 175,25 180,93 175,25 174,67 0,18 

Ccmyk 1,74 27,91 34,91 27,91 25,53 0,03 1,67 16,89 20,56 16,89 15,75 10,39 1,64 23,42 27,42 23,42 22,35 4,13 
Mcmyk 1,72 47,45 59,04 47,45 43,56 3,65 1,72 38,29 48,19 38,29 34,81 0,03 1,78 48,98 61,91 48,98 44,41 4,18 
Ycmyk 1,76 47,16 59,16 47,16 43,07 5,20 1,78 54,24 69,09 54,24 48,82 0,01 1,76 45,62 57,55 45,62 41,44 6,21 
Kcmyk 1,77 42,82 54,24 47,16 38,75 0,00 1,69 34,40 42,88 54,24 31,56 10,92 1,70 40,19 49,69 45,62 37,09 7,98 
s1-s3 – сортове грозде; z – здраво; Mah – разстояние на Махаланобис;  
Eu – Евклидово разстояние; Cb – разстояние на манхатън; Mink – разстояние на Минковски; Cheb – Разстояние на Чебишев; FDR – разстояние на Фишер 

 
Получените резултати от функциите на разстояние са обработени с ABC анализ. 
В таблица 6 е представено групирането на цветовите компоненти в трите групи А, В и С, 
в зависимост от използваната функция на разстояние. От така направеният анализ се 
формират следните групи признаци: 
 В група А попадат: B (RGB), H (LCH), M (CMYK), Y (CMYK), K (CMYK); 
 В група В попадат: R (RGB), G (RGB), L (Lab), L (LCH), C (CMYK), Y (CMYK), K 

(CMYK); 
 В група С попадат: H (HSV), S (HSV), V (HSV), a (Lab), b (Lab), C (LCH). 

От формираните групи признаци са избрани тези, попадащи в групи А и В, защото 
помежду им се получават най-големи разстояния. 
Селектирани са 10 цветови признаци, които ще бъдат използвани за класификация: R 
(RGB), G (RGB), B (RGB), L (Lab), L (LCH), H (LCH), C (CMYK), M (CMYK), Y (CMYK), K 
(CMYK). 
На фигура 3 са представени примери за получените спектрални характеристики на 
здраво и заразено грозде от различни сортове. При сорт 3 се наблюдава ясна 
разделимост между здравото и заразено грозде. При представяне на два сорта – 2 и 3 
също се вижда, че те могат да бъдат разделяни по техните спектрални характеристики. 
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Таблица 6. Селекция на цветови признаци чрез ABC анализ 
 A B C 
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Mah – разстояние на Махаланобис; Eu – Евклидово разстояние; Cb – разстояние на манхатън; Mink – разстояние на Минковски; Cheb – Разстояние на Чебишев; FDR – разстояние на Фишер 

 
 

  

а) здрави и заразени от сорт 3 б) здрави от сорт 2 и сорт 3 
Фиг.3. Спектрални характеристики на грозде 

 
Селекцията на информативни дължини на вълните е направена чрез първа производна 
на спектралните характеристики. На фигура 4 са представени спектралните 
характеристики за всички здрави и заразени сортове и тяхната първа производна. 
Наблюдава се припокриване на спектралните характеристики между здравите и 
заразените сортове и между тях. При използване на първата производна ясно се 
отделят диапазони на изменение на характера на спектралните характеристики. Те са 
дефинирани по пресичането на нулевата ос от първата производна. 
В таблица 7 са нанесени определените чрез първа производна четири диапазона (d1-
d4) на спектралните характеристики. Освен тях в работата е използван и пълният 
спектър (d5) от 380nm до 780nm. 
Редуцирането на данните от спектралните характеристики е направено чрез 
представянето им с латентни променливи и главни компоненти. Установено е, че за 
описание на спектралните характеристики са необходими 2 латентни променливи и две 
главни компоненти. Използването на по-голям брой на тези коефициенти не променя 
получените резултати. 
 
Таблица 7. Диапазони на изменение на спектрални характеристики 

Наименование d1 d2 d3 d4 d5 

Диапазон, nm 380-460 460-520 520-660 660-780 380-780 
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На фигура 5 са представени графики на редуцирани чрез латентни променливи 
спектрални характеристики, при използване на пълния им спектър. Наблюдава се ясна 
разграничимост между латентните променливи за здрави и заразени сортове и между 
тях. 
 

  

а) спектрални характеристики б) първа производна на спектрални 
характеристики 

Фиг.4. Определяне на диапазони от спектралните характеристики по първа производна 
 
 

  

а) здрави и заразени за сорт 1 б) здрави сорт 1 и сорт 2 
Фиг.5. Представяне на сортове грозде по латентни променливи на спектрални 

характеристики 
 
3.3.Класификация на грозде по цветови признаци и спектрални характеристики 
 
Класификацията по цветови признаци и спектрални характеристики е направена с 
дискриминантен анализ с три нелинейни разделящи функции. Оценката на работа на 
класификаторите е по обща грешка на класификация. Представени са резултати от 
класификацията по цветови компоненти; „сурови“ спектрални характеристики в пълния 
спектър и в определените диапазони; латентни променливи и главни компоненти.  
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На фигура 6 са представени примери за разделимост между здрави и заразени сортове 
грозде по цветови признаци с дискриминантен анализ. В посочените примери се 
наблюдават ниски стойности на общата грешка от класификация 1-3%. 
 

  

а) сорт 3 здрави и заразени по R (RGB) 
цветова компонента, е=3% 

б) сорт 2 здрави и сорт 3 здрави по L (LCH) 
цветова компонента, е=1% 

Фиг.6. Разделимост по цветови компоненти с дискриминантен анализ 
 
В таблица 8 са представени резултатите от класификация по цветови признаци. Като 
критерий за успешно разделяне на здравите и заразени сортове грозде и между 
сортовете е избрана стойност на общата грешка от класификация до 10%, като 
резултатите с по-ниска от тази грешка са маркирани. Наблюдава се не-добра 
разделимост по цветови признаци. Няма запазване на ниските стойности на грешките. 
Разделимостта е възможна само при отделни сортове. 
 
Таблица 8. Разделимост между здрави и заразени сортове грозде по цветови признаци 
с дискриминантен анализ 
 s1z-s1b s2z-s2b s3z-s3b s1z-s2z s1z-s3z s2z-s3z 

 Q DQ Mah Q DQ Mah Q DQ Mah Q DQ Mah Q DQ Mah Q DQ Mah 
Rrgb 30% 32% 36% 26% 26% 26% 3% 3% 3% 34% 34% 37% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
Grgb 23% 22% 27% 36% 36% 38% 1% 1% 1% 18% 19% 19% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
brgb 34% 33% 36% 30% 30% 30% 37% 35% 37% 26% 25% 28% 17% 18% 17% 36% 38% 35% 
Llab 27% 26% 30% 31% 31% 31% 1% 1% 1% 25% 26% 27% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
Llch 27% 26% 30% 31% 31% 31% 1% 1% 1% 25% 26% 27% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
Hlch 2% 2% 45% 34% 34% 35% 1% 1% 1% 1% 1% 44% 9% 12% 21% 1% 1% 47% 

Ccmyk 31% 31% 48% 27% 26% 27% 4% 4% 4% 23% 23% 37% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 
Mcmyk 16% 16% 15% 46% 49% 46% 5% 5% 7% 3% 3% 3% 45% 42% 45% 1% 2% 2% 
Ycmyk 6% 6% 6% 27% 27% 27% 17% 17% 18% 2% 2% 2% 39% 43% 42% 2% 1% 2% 
Kcmyk 32% 33% 34% 24% 24% 24% 3% 3% 3% 36% 37% 35% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 
s1-s3 – сортове грозде; z – здраво; b – заразено; Q – квадратична разделяща функция; DQ – диагонално-квадратична разделяща 
функция; Mah – разделяща функция по Махаланобис 

 
На фигура 7 са представени примери за разделимост на заразени и здрави сортове 
грозде в различни диапазони на директно използваните спектралните характеристики. 
За посочения пример се наблюдават ниски стойности на общата грешка от 
класификация 1-3% при използване на определен диапазон от спектралните 
характеристики или пълния им спектър. 
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а) сорт 3 здрави и заразени в диапазон d5 
(пълен спектър), е=3% 

б) сорт 1 здрави и сорт 3 здрави в диапазон 
d3 (520-660nm), е=1% 

Фиг.7. Разделимост при директно използване на спектрални характеристики с 
дискриминантен анализ 

  
В таблица 9 са описани резултатите от проверка за разделимостта на здрави и заразени 
сортове грозде и между тях чрез дискриминантен анализ. Между сортовете 1 и 2, както 
и между заразени и здрави за двата сорта няма разделимост, защото общата грешка на 
класификация е значително по-голяма от търсената – до 10%. При тези сортове тази 
грешка е над 20%. При сорт 3 разделимостта е възможна за здрави и заразени с грешка 
3%. Между сортове 1-3 и 2-3 се получава разделимост с грешка 1%. Тази разделимост 
е възможна както в отделните диапазони на спектралните характеристики, така и при 
използване на пълния им спектър. 
 
Таблица 9. Разделимост между здрави и заразени сортове грозде в различни диапазони 
на спектрални характеристики чрез дискриминантен анализ 
 s1z-s1b s2z-s2b s3z-s3b s1z-s2z s1z-s3z s2z-s3z 

 Q DQ Mah Q DQ Mah Q DQ Mah Q DQ Mah Q DQ Mah Q DQ Mah 
d1 30% 32% 36% 26% 26% 26% 3% 3% 3% 34% 34% 37% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
d2 30% 32% 36% 26% 26% 26% 3% 3% 3% 34% 34% 37% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
d3 30% 32% 36% 26% 26% 26% 3% 3% 3% 34% 34% 37% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
d4 30% 32% 36% 26% 26% 26% 3% 3% 3% 34% 34% 37% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
d5 30% 32% 36% 26% 26% 26% 3% 3% 3% 34% 34% 37% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
s1-s3 – сортове грозде; z – здраво; b – заразено; Q – квадратична разделяща функция; DQ – диагонално-квадратична 
разделяща функция; Mah – разделяща функция по Махаланобис; d1-d5 – диапазони на спектрални характеристики 

 
На фигура 8 са представени примери за разделяне на здрави и заразени сортове грозде 
по латентни променливи на спектралните характеристики и дискриминантен анализ. За 
представения пример се наблюдава обща грешка на класификация 1-2%. 
На фигура 9 са представени примери за разделяне на здрави и заразени сортове грозде 
по главни компоненти на спектралните характеристики и дискриминантен анализ. Както 
при използване на латентните променливи, така и тук – при използване на главни 
компоненти, за представения пример се наблюдава обща грешка на класификация 2%. 
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а) сорт 3 здрави и заразени, е=1% б) сорт 1 здрави и сорт 3 здрави, е=2% 
Фиг.8. Разделимост на здрави и заразени сортове по латентни променливи на спектрални 

характеристики с дискриминантен анализ 
 
 

  

а) сорт 1 здрави и заразени, е=2% б) сорт 2 здрави и сорт 3 здрави,e=2% 
Фиг.9. Разделимост на здрави и заразени сортове по главни компоненти на спектрални 

характеристики с дискриминантен анализ 
 
В таблица 10 са посочени резултатите от класификация по латентни променливи и 
главни компоненти на спектралните характеристики. Подобно на директното използване 
на спектралните характеристики, при латентните променливи се наблюдава същия 
характер на разделимост. При тези променливи разделимостта е невъзможна (е>20%) 
между здрави и заразени за сортове 1 и 2, както и между двата сорта. Разделимост по 
латентни променливи е възможна за сорт 3, както между заразени и здрави за този сорт, 
така и между 1-3, 2-3 сортове. 
 
Таблица 10. Разделимост между здрави и заразени сортове грозде чрез латентни 
променливи и главни компоненти на спектрални характеристики с дискриминантен 
анализ 
  s1z-s1b s2z-s2b s3z-s3b s1z-s2z s1z-s3z s2z-s3z 
  Q DQ Mah Q DQ Mah Q DQ Mah Q DQ Mah Q DQ Mah Q DQ Mah 
LV 31% 31% 33% 45% 45% 45% 1% 1% 1% 45% 45% 45% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
PC 2% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 
s1-s3 – сортове грозде; z – здраво; b – заразено; Q – квадратична разделяща функция; DQ – диагонално-квадратична 
разделяща функция; Mah – разделяща функция по Махаланобис; LV – латентни променливи; PC – главни компоненти 
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При използване на главни компоненти на спектрални характеристики е възможно 
сортовете да бъдат разделяни както заразени и здрави така и помежду им с обща грешка 
на класификация 1-2%. 
 
3.4.Обобщен анализ на получените резултати 
 
Резултатите от анализа на разделимостта между здрави и заразени сортове и между 
тях по цветови признаци, директно използване и редуциране на данните на 
спектралните характеристики са приведени в таблица 11. 
При сорт 1 разделяне между здрави и заразени е възможно по H (LCH) и Y (CMYK) 
цветовите компоненти. При този сорт директното използване на спектралните 
характеристики не е възможно, както и използването на латентните им променливи. 
Разделянето може да се реализира по главните компоненти на спектралните 
характеристики. 
 
Таблица 11. Възможности за разделяне на здраво и заразено грозде по цветови 
признаци и спектрални характеристики 
  s1z-s1b s2z-s2b s3z-s3b s1z-s2z s1z-s3z s2z-s3z 

Rrgb 0 0 1 0 1 1 
Grgb 0 0 1 0 1 1 
brgb 0 0 0 0 0 0 
Llab 0 0 1 0 1 1 
Llch 0 0 1 0 1 1 
Hlch 1 0 1 1 1 1 

Ccmyk 0 0 1 0 1 1 
Mcmyk 0 0 1 1 0 1 
Ycmyk 1 0 0 1 0 1 
Kcmyk 0 0 1 0 1 1 

d1 0 0 1 0 1 1 
d2 0 0 1 0 1 1 
d3 0 0 1 0 1 1 
d4 0 0 1 0 1 1 
d5 0 0 1 0 1 1 
LV 0 0 1 0 1 1 
PC 1 1 1 1 1 1 

s1-s3 – сортове грозде; z – здраво; b – заразено; d1-d5 – диапазони на спектрални характеристики; LV – латентни 
променливи; PC – главни компоненти 

 
Разделянето между здраво и заразено грозде при сорт 2 е възможно само по главни 
компоненти на спектралните характеристики. В останалите случаи това не е възможно. 
Сорт 2 и 3 не могат да бъдат разделяни само по B (RGB) цветова компонета, при 
използване на спектрални характеристики и редуцираните такива, това е възможно. 
Сорт 3 има възможност за рзделяне по цветови признаци и спектрални характеристики. 
Заразено и здраво грозде от този сорт не може да бъде разделяно само по B (RGB) и Y 
(CMYK) цветови компоненти. При използване на всички диапазони на спектралните 
характеристики, както и редуцираните такива разделянето е възможно както между 
здраво и заразено грозде от този сорт, така и между него и сортовете 1 и 2. 
Получените резултати потвърждават тези, докладвани от Giovenzana и колектив [5] и 
Guidetti и колектив [7]. При използване на латентни променливи се получава точност на 
разделимост между здраво и заразено грозде 83-91%. В настоящата работа е получена 
точност 55-69% за два от сортовете, при сорт 3 е получена точност 99% чрез използване 
на латентни променливи. От тук следва, че точността на класификация зависи до голяма 
степен от изследвания сорт грозде. Също така Guidetti и колектив използват спектрални 
характеристики в близката инфрачервена област и получават значително по-голяма 
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точност на разпознаване от 91%. Предимство на използваните в настоящата работа 
методи е, че освен латентни променливи са използвани главни компоненти на 
спектралните характеристики при което дори във видимата област на спектъра се 
получава точност на разпознаване 98-99%. 
 
4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Прилагането на системи за получаване, обработка и анализ на изображения и 
спектрофотометрични измервания във видимата и близката инфрачервена област на 
спектъра е основно приоритетно направление при автоматичното откриване на 
заболявания по гроздето. 
Успешното приложение на оптичните техники за оценка на качеството на грозде изисква 
предварителни анализи за разделимостта на обектните области със здрав и заразен 
плод по цветови признаци и спектрални характеристики. Липсата на такъв анализ би 
довело до увеличаване на грешките от измерване при прилагането на тези методи за 
бърза и неразрушителна оценка на качеството му. 
Направен е сравнителен анализ на възможностите на техниките за анализ на 
изображения и спектралния анализ за за разделяне на здраво от заразено грозде от три 
сорта. Определена е разделимостта между сортовете по тези методи. 
Установено е, че използването на цветови компоненти и директното приложение на 
спектрални характеристики за разграничаване на здраво и заразено грозде от сорт 2 е 
нецелесъобразно, защото общата грешка на класификация при използване на 
дискриминантен анализ е над 20%. 
Доказано е, че за разделянето на здраво и заразено грозде от трите сорта, както и между 
тях е целесъобразно да се използват главни компоненти на спектрални характеристики, 
защото при използването им за класификация чрез дискриминантен анализ, общата 
грешка на класификация е до 2%. 
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Abstract: The creation of highly efficient automated technologies for analyzing the organoleptic 
properties of automotive oils is an important task. The shortcomings of existing laboratory methods for 
organoleptic assessment are related to the high percentage of subjectivity in assessment, the 
requirement for qualified human resources, and the long processing time when multiple samples are 
present. The accuracy of the analysis is not high and depends on the expert's qualifications. The report 
examined the possibility of analyzing automotive oils used in different aggregates of automotive 
equipment through gas sensors. Three of the four MQ-4, MQ-6, and MQ-135 gas sensors used can be 
used to distinguish oils with a 2-7% error. The results obtained show that the system using gas sensors 
has good capabilities to distinguish automotive oils. 
Keywords: Automotive oils, Gas sensors, Distance functions, Correspondence analysis, Discriminant 
function analysis 
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1. УВОД 

 
От особено значение при работа на отделните агрегати в автомобилите придобиват 
свойствата на смазочния материал [1]. 
Важните характеристики на маслата като вискозитет, плътност, пламна температура се 
определят с технически средства и лабораторни методи [7]. 
Органолептичната оценка на маслата като цвят, мирис, общ вид се извършва ръчно, 
чрез визуален контрол, като преди всичко се разчита на рутината на оценяващия. 
Недостатъците са свързани с големия процент субективност в преценката, изискването 
за квалифицирани човешки ресурси и дългото време за обработка при наличие на 
множество проби. Точността на анализа не е висока и зависи от квалификацията на 
експерта. Затова създаването на високоефективни автоматизирани технологии за 
анализ на органолептичните свойства на маслата е важна задача. 
Ароматът на маслото е показател, отразяващ промените в състава му поради проблем 
с машинен агрегат на автомобила, наличие на замърсители, които обикновено променят 
и миризмата [3]. 

mailto:zlatin.zlatev@trakia-uni.bg
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На практика се използват еталонни аромати. Това са специални проби, за които е 
известно, че съдържат определено количество замърсители или продукти, получени при 
разграждането на маслата. Еталонните проби се маркират и се съхраняват за справка. 
При съмнение за промени в характеристиките на използваното масло, например 
окисляване, неговият аромат се сравнява от експерт с еталонните проби и се търси 
съвпадение. Това налага разработването на нови методи, алгоритми и технически 
средства с цел намаляване субективизма при анализа на аромата на масла. 
На съвременното ниво на развитие на техниката са разработени устройства от тип 
„електронен нос“, които разпознават различни аромати в хранителното производство, 
медицината, при откриване на взривни вещества. Тези устройства използват различни 
по принцип на действие сензори за газ, като металоксидни, полимерни, оптични [3,4,6,8]. 
Електронният нос е разумно ефективно средство за откриване на промени в маслата. 
Някои аромати могат лесно да бъдат разпознати, докато други са по-слаби или се 
маскират от по-силни миризми. Новото масло често има много остра миризма. За това 
допринасят различните добавки. По същата причина загубата на характерната миризма 
на добавките при новото масло, може да се използва като показател за тяхното 
изчерпване [1,3,7]. 
Сензорите за газ са водещи за получаване на първична информация за аромата на 
маслото, като основните предимства, с които се отличават са: безразрушителен 
контрол, лесна техническа реализация, висока производителност, голяма 
информативност, селективност, добра оперативност, чувствителност, технологична 
съвместимост и дистанционност [10,11]. 
Налице е необходимостта да се създаде инструментариум, който да позволи бързо и 
неразрушаващо анализиране на аромата на масла. 
Целта на доклада е да се провери възможността за анализ на масла, използвани в 
различни агрегати на автомобилната техника чрез сензори за газ. 
 
2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
 
Използвани са четири вида масла – моторно, хидравлично, трансмисионно и рапично 
масло (рапичното масло се използва като гориво), закупени от търговската мрежа. 
Отделяните газообразни вещества са измерени с лабораторна уредба, разработена в 
катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ на факултет „Техника и 
технологии“ гр. Ямбол към Тракийски университет. Системата за измерване на газ е 
детайлно описана в [11]. Тя се състои от четири металоксидни газови сензори MQ-3, 
MQ-4, MQ-6 и MQ-135, които се управляват от едноплатков микрокомпютър Itead 
Leonardo. 
Общият вид на използваната лабораторна система и устройството на камерата със 
сензори за газ са представени на фигура 1. 
Посредством използванта система, използваща сензори за газ са измерени по 10 проби 
от всеки вид масло, общо 40 проби. 
Получените характеристики от газовите сензори са изгладени с филтър от тип „пълзящо 
средно“. Този тип филтър изглажда данните като замества всяка точка със средното от 
съседните й, дефинирани в участъка от кривата. Действието е както при нискочестотен 
филтър със следното уравнение (1): 
 

𝑦𝑦𝑠𝑠 =
1

2𝑁𝑁 + 1
(𝑦𝑦(𝑖𝑖 + 𝑁𝑁) + 𝑦𝑦(𝑖𝑖 + 𝑁𝑁 − 1) + ⋯+ (𝑦𝑦(𝑖𝑖 − 𝑁𝑁)) (1) 
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а) общ вид 
1-проби масла; 2-система за измерване на газ; 3-персонален 
компютър за четене на данни от система за измерване нагаз 

б) устройство на 
камера със сензори 

за газ 
Фиг.1. Опитна постановка със сензори за газ 

 
 
където: ys(i) е изгладената стойност в i-тата точка; N – брой на съседните точки от двете 
страни на ys(i); 2N+1 – обхват. 
 
Таблица 1. Използвани функции на разстояние 

Наименование Формула 

Mahalanobis 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡
2 = (𝑥𝑥𝑠𝑠 − 𝑦𝑦𝑡𝑡)𝐶𝐶−1(𝑥𝑥𝑠𝑠 − 𝑦𝑦𝑡𝑡)′ (2) 

Chebychev 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑠𝑠��𝑥𝑥𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑦𝑦𝑡𝑡𝑠𝑠�� (3) 

  
Използвани са функции на разстояние, представени в таблица 1.Резултатите са 
обработени с методите дискриминантен анализ [9] и анализ на съответствията [2,5]. 
 
3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 
 
Резултатите от проведените изследвания показват съществени разлики между пробите 
от автомобилни масла. 
На фигура 2 са представени реакции на сензорите MQ-4 и MQ-135 на отделни проби от 
маслата. При сензорът MQ-4 ясно се отличават различните видове масла, докато при 
MQ-135 се наблюдава припокриване на изходните характеристики на двигателно, 
хидравлично и рапично масло. 
Изходните характеристики на сензорите за газ при измерване на автомобилни масла са 
обработени с функции за разстояние. Функциите за разстояние са едни от лесно 
приложимите методи при разграничаването на данни от газови сензори. Основават се 
на факта, че най-очевидния начин за определяне на разликата между вектори на образи, 
представени като точки от евклидовото пространство, е определянето на тяхната 
близост. Методите са особено удобни в случаите, когато образите проявяват тенденция 
към групиране и стойностите на параметрите им варират в тесни граници. 



 

ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017 
October 19-20 2017, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2017/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2017 ISSN 1314-9474                      
62 

 

  

а) MQ-4 б) MQ-135 
Фиг.2. Реакция на сензори за газ към различни масла 

 
В таблица 2 са представени резултати от обработка с функции на разстояние на 
изходните данни. Висока разделимост се получава при сензор MQ-135, а най-слаба при 
сензор MQ-3. Тези резултати се наблюдават независимо от използваната функция за 
разстояние – разстояния на Махаланобис и Чебишев. 
 
Таблица 2. Резултати от функции на разстояние 
Функция на разстояние Махаланобис 

Вид масло 
Сензор  D-H D-R D-T H-R H-T R-T 
MQ-3 1,806 1,814 1,814 1,808 1,788 1,799 
MQ-4 1,737 1,760 1,760 1,767 1,748 1,786 
MQ-6 1,666 1,653 1,653 1,724 1,719 1,709 
MQ-135 1,737 1,714 1,714 1,756 1,764 1,757 
Функция на разстояние Чебишев 

Вид масло 
Сензор D-H D-R D-T H-R H-T R-T 
MQ-3 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 
MQ-4 0,18 0,18 0,18 0,14 0,22 0,22 
MQ-6 0,19 0,18 0,18 0,15 0,22 0,22 
MQ-135 0,76 0,67 0,67 0,73 0,80 0,75 
D-двигателно масло; H-хидравлично масло; R-рапично масло; T-трансмисионно масло 

 
Получените резултати от обработката на изходните реакции на сензорите за газ са 
обработени с метод „Анализ на съответствията“. Целта е да се определи кои от 
използваните сензори могат да бъдат използвани за разграничаване на отделните 
видове автомобилни масла. 
На фигура 3 са представени резултати от анализ на съответствията на получените 
данни за разстояние по Махаланобис. Сензорите MQ-6 и MQ-135 са подходящи при 
разграничаване между двигателно-хидравлично, хидравлично-рапично, хидравлично-
трансмисионно масла. Семзорът MQ-4 разделя успешно рапично от трансмисионно 
масло. Слабо разделяне между двигателно-трансмисионно и двигателно-рапично се 
получава със сензор MQ-3. 
На фигура 4 са представени резултати от анализ на съответствията на получените 
данни за разстояние по Чебишев. Сензорите MQ-4 и MQ-6 са подходящи за разделяне 
на рапично-трансмисионно, хидравлично-трансмисионно, двигателно-рапично, 
двигателно трансмисионно масла. По получените изходни характеристики на сензор 
MQ-135 успешно могат да бъдат разделяни двигателно-хидравлично и хидравлично-
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рапично масла. Както в предходния анализ сензорът MQ-3 показва слаби възможности 
за разделяне на автомобилни масла. Това е ясно изразено, тъй като в тази карта на 
съответствията данните му не се доближават към нито една комбинация на 
автомобилни масла. 
Направена е оценка за разделимостта на автомобилни масла по данни от сензори за 
газ чрез дискриминантен анализ. Използвани са две разделящи функции – квадратична 
и диагонално-квадратична. На фигура 5 са представени примери за разделимост на 
автомобилни масла чрез дискриминантен анализ. Представени са резултати с 
използване на квадратична разделяща функция. При сензор MQ-4 разделимостта межу 
рапично и трансмисионно масла е възможна с грешка 7%. Разделянето между 
двигателно и трансмисионно масло посредством сензор MQ-135 е възможно с грешка 
17%. 

 

Фиг.3. По разстояние на Махаланобис 
D-двигателно масло; H-хидравлично масло; R-рапично масло; T-трансмисионно масло 

 

 

Фиг.4. По разстояние на Чебишев 
D-двигателно масло; H-хидравлично масло; R-рапично масло; T-трансмисионно масло 
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а) рапично-трансмисионно с MQ-4, e=7% б) двигателно-трансмисионно с MQ-135, 
e=17% 

Фиг. 5. Разделимост на автомобилни масла с дискриминантен анализ 
 
В таблица 3 са представени резултатите от дискриминантния анализ. Анализът на 
получените резултати показва, че с приемливи грешки се разпознават отделните 
автомобилни масла.  
 
Таблица 3. Резултати от дискриминантен анализ 

Сензор   MQ-4 MQ-6 MQ-135 
        Разделяща 

функция 
Масла  

Q DQ Q DQ Q DQ 

D-H 32% 28% 40% 38% 40% 48% 
D-R 23% 25% 28% 22% 2% 5% 
D-T 23% 38% 38% 43% 17% 32% 
H-R 22% 17% 22% 22% 2% 3% 
H-T 28% 23% 27% 23% 23% 28% 
R-T 7% 7% 10% 12% 0% 2% 

D-двигателно масло; H-хидравлично масло; R-рапично масло; T-трансмисионно масло; Q-
quadratic; DQ-diagquadratic 

 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
При анализа на органолептични показатели и в частност аромата на автомобилни масла 
се наблюдава голям процент субективност в преценката, изискване за квалифицирани 
човешки ресурси и дългото време за обработка при наличие на множество проби. 
Получените резултати показват, че предложената система, използваща сензори за газ 
има добри възможности при разграничаване на автомобилни масла. 
Разграничаването на автомобилни масла със сензори MQ-4 и MQ-6 в общия случай, е с 
неприемлива грешка. Това означава, че използването на класификационна стратегия, е 
целесъобразно с използването на сензор MQ-135 при разглежданите условия. 
На база получените резултати може да се изгради преносимо устройство за 
класифициране на автомобилни масла и да се направят следващи опити за 
определянето им като годни или негодни за употреба. 
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STUDY OF THE LEVEL OF THE RELIABILITY OF THE MAIN 
ELEMENTS OF THE TRACTORS IN THE TERMS OF EXPLOATATION 

Svetozar Madzhov,  

Forest Research Institute, BAS 

 
Abstract: To maintain the performance of mechanical systems, it is necessary to study the level of 
reliability of their components and, on the basis of their reliability, to develop a system for diagnostics, 
maintenance and repair. It is also necessary to develop norms for spare parts and repair materials for 
the quality performance of these repair services. 
The aim of this study is to determine the numerical reliability characteristics of the main elements of the 
D-240L engine of the TK-80 tractors according to the methodology proposed in the article. 
Keywords: machine reliability, diagnostics, maintenance, repairs, spare parts and repairs 
 

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАВНИЩЕТО НА НАДЕЖДНОСТ НА 
ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ТРАКТОРИТЕ В УСЛОВИЯТА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
 

Светозар Маджов,  
Институт за гората-БАН 

 
За поддържане на работоспособността на механичните системи е необходимо да се 
изследва равнището на надеждността на елементите им и на базата на надеждностните 
им характеристики да се разработи система за диагностика,техническо обслужване и 
ремонт. За качествено провеждане на тези ремонтнообслужващи въздействия е 
необходимо да се разработят и нормативи за резервни части и ремонтни материали. 
 Целта на това изследване е да се определи  числените характеристики на надеждност 
на основните елементи на двигателя Д-240Л на тракторите ТК-80 по методиката,която е 
предложена в [1]. 
 
1. ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАВНИЩЕТО НА НАДЕЖДНОСТ НА ДИЗЕЛОВИТЕ ДВИГАТЕЛИ 
Д 240Л НА ТРАКТОРИТЕ ТК – 80 

   
Основната информация за неизправностите на двигателя Д 240Л на тракторите ТК – 80 
се класифицира по следните основни принципи: произход, причина за възникване, слож-
ност на отстраняване, вид на елементите, последствия от отказите, характер на прояв-
ление и начин на отстраняване. 
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Разпределението на отказите по причина на отказа (качество на изработване; конструк-
тивни недостатъци; нарушени правила на експлоатация; продължителна експлоатация; 
естествено износване; качество на ремонта) е показано на фиг. 1. 

. 
Фиг. 1. Разпределение на отказите по причина на възникване: ПЕ – продължи-

телна експлоатация; ЕИ – естествено износване; КИ – качество на изработване; КН 
– конструктивни недостатъци; НПЕ – нарушени правила на експлоатация; Кр – ка-
чество на ремонта 

 
От анализа на видовете откази по причина на възникването им установихме, че най – 
голям е броят на отказите поради счупване на детайли и възли 56% и 44% поради на-
рушаване на регулировъчните параметри.  
От анализа на информацията за надеждност на елементите на тракторите ТК – 80 уста-
новихме, че най – голям е процента на отказите на елементите на горивната система, 
затова в таблици 1 и 2 е представено разпределението на отказите на елементите на 
горивната система. Разпределението на отказите според външно проявление е показа-
но в следната таблица: 
 
Таблица 1 Външно проявление на отказите 
  № Външно проявление % на отказите 

А Счупване на детайли и възли   
     1. Лагер на гърбичния вал 28,2 

2. Нарушаване херметичността на уплътнител 11,8 
3. Гориво подаваща помпа 3,9 
4. Пружина на пропускателния клапан 4,1 
5. Пружина на тласкача 3,7 
6.  Съединител на регулатора 4,2 

Б  Нарушени регулировъчни параметри  
7. Увеличаване неравномерността на подаване 17,1 
8. Намаляване на минималното циклово подаване 12,9 
9. Намаляване честотата на въртене и начало на включва-

не на регулатора 8,8 

10. Падане степента на обогатяване 5,2 
   

ПЕ 45,5%
ЕИ 10%
КИ 7%
КН 3,6%
НПЕ 25,4%
КР 8,5%
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Установено е, че делът на неизправностите на елементите на горивната система върху 
равнището на надеждност е различно и това е по съществено след основен ремонт. 
 
2. ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЕЗОТКАЗНОСТТА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГОРИВНАТА СИСТЕ-
МА НА ТРАКТОРИТЕ  

 
Безотказността на горивната система на тракторите е оценена по показателя изработка 
между отказите, потока на отказите и характеристиките: среден брой откази (t); пара-
метър на потока на отказите w(t) и изработката между отказите [2,3,4] 
 
Таблица 2 Разпределение на отказите на горивната система по възли и агрегати 

Възли и агрегати 
Брой на отказите на 1 трактор 

до основен ре-
монт 

между основните 
ремонти 

Горивни помпи 0,30 0,55 
Дюзи  0,68 0,65 
Горивопровод за високо налягане 0,52 0,43 
Горивопровод за ниско налягане 0,74 1,62 
Филтри за грубо почистване на горивото -  0,06 
Филтри за фино почистване на горивото 0,27 0,19 
Всичко по двигателя 2,51 3,50 

 
Стойностите на числените характеристики на безотказност са дадени в таблица 3. Ана-
лизът на данните показва, че равнището на безотказност на елементите на горивната 
система до основен ремонт е около 2 пъти по – високо, отколкото това между ремонтите. 
Изработката между отказите tм е разпределена по закона на Вейбул с параметри 
a=669,7 моточаса; в=2,0; с=252 моточаса. Хипотезата за закона на Вейбул не се отхвър-
ля за равнище на значимост и степени на свобода к=2. 
Основните числени характеристики на изработката между отказите са =858,7 моточа-
са; σ= 284,35; =0,33. 
 
Таблица 3.  Характеристика на безотказността на горивната система 

Характеристика на безотказността Означение  

Стойности на числените харак-
теристики 

до основен ре-
монт 

между основ-
ните ремонти 

Среден брой откази на 3000 мото-
часа, бр. 

 3,59 7,20 

Параметър на потока на отказите, 
1/моточаса х10-5  w(t) 127 234 

Изработка между отказите, мото-
часа 

 856,3 429,3 

m
мt

10,0=α

мt
ϑ

m

мt
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Числените характеристики и параметрите на законите на разпределение на изработката 
до отказ на елементите на горивната система са дадени в таблица 4 и 5. 
 
Таблица 4. Основните числени характеристики на изработката до отказ на елементите 
на горивната система 

№ Наименование  
Основни числени харак-

теристики, moto h. 
   

1 Горивопровод за високо налягане  142,0 31,7 0,51 
2 Тръбопровод изпускателен на дюзите, к-т 44,4 12,0 0,41 
3 Тръбопровод преливен, к-т  56,0 13,8 0,39 
4 Тръба към филтъра, к-т 45,0 6,5 0,20 
5 Тръба към помпата, к-т 26,7 6,7 0,32 
6 Филтър горивен за грубо почистване 43,4 13,9 0,45 
7 Горивен филтър, к-т 36,0 10,8 0,55 
8 Пружина на горивния филтър 27,9 3,6 0,23 
9 Болт на въртящото се коляно 25,9 4,3 0,26 

10 Пръстен уплътнителен 9,5 2,70 0,31 
11 Филтър с конзола 86,0 22,7 0,35 
12 Отражател  0,76 0,24 0,35 
13 Филтриращ елемент 0,90 0,40 0,65 
14 Крилен профил, к-т 15,5 9,0 0,61 
15 Игла на продухвателния отвор 7,5 1,35 0,21 

 
Таблица 5 Параметри на законите на разпределение на изработката до отказ на еле-
ментите на горивната система 

№ Наименование  
Параметър, moto h.  
а в с 

1 Горивопровод за високо налягане  70,44 2,05 80,0 
2 Тръбопровод изпускателен на дюзите, к-т 31,58 2,60 15,2 
3 Тръбопровод преливен, к-т  40,58 2,40 20,5 
4 Тръба към филтъра, к-т 25,35 4,20 12,2 
5 Тръба към помпата, к-т 22,68 3,50 5,8 
6 Филтър горивен за грубо почистване 34,75 2,35 12,6 
7 Горивен филтър, к-т 22,04 1,90 16,5 
8 Пружина на горивния филтър 15,72 4,15 12,0 
9 Болт на въртящото се коляно 17,67 3,75 9,5 

10 Пръстен уплътнителен 9,64 3,60 1,5 
11 Филтър с конзола 73,26 3,10 20,6 
12 Отражател  0,77 3,10 0,08 
13 Филтриращ елемент 0,70 1,55 0,28 
14 Крилен профил, к-т 16,67 1,70 0,70 

310.t 310.σ ϑ
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15 Игла на продухвателния отвор 5,52 4,05 1,10 
 
 

3. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРАЙНОСТТА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ДИЗЕЛОВИТЕ ДВИГАТЕЛИ 
Д 240Л НА ТРАКТОРИТЕ ТК – 80 
  
Основните числени характеристики, параметрите на разпределение на ресурса на агре-
гатите и възлите (обменните елементи) на двигател Д 240Л на трактор ТК – 80, устано-
вени въз основа на методиката на експерименталното изследване са дадени в таблица 
6, а гама процентният ресурс при γ=80% - таблица 7[4-8]. 

Анализът на данните на таблица 7 показва, че 80%-ният  ресурс на двигателя до осно-
вен ремонт е по – малък от нормативната стойност около 1,5 пъти, а между основните 
ремонти – 9,5 ÷ 10 пъти. 
Основните характеристики на трайността на елементите на горивната система са даде-
ни в таблица 8. 

 
 

Таблица 6 Основни числени характеристики, параметри и закони на разпределение 
на ресурса на елементите на двигател Д 240Л на трактор ТК – 80 
№ 
по 

ред 

Обменни еле-
менти 

Оценки на основните числени характеристики и 
параметри. 

Закони на 
разпреде-

ление top (а) σ(b) V с 
1 Двигател  20605(23229) 11925(2,264) 0,472 -  В 
2 Глава цил. 22292 7333 0,533 8537 - 
3 Дюза  14054(15832) 6834(2,154) 0,486 - В 
4 Помпа горивна 24086 12751 0,540 601 В 
5 Помпа подк. 23920 9440 0,413 1043 - 
6 Помпа маслена 42054 14839 0,356 12934 ИМ 
7 Помпа водна 21086(23641) 12073(1,803) 0,573 - В 
8 Радиатор  27933 8502 0,648 13617 - 

Таблица 7 Гама процентен ресурс на елементите на тракторите ТК – 80 (Д240 Л) 

Характеристика на трайността Означение 

Стойности на числените ха-
рактеристики 

до основен 
ремонт 

между основ-
ните ремонти 

Ресурс, моточаса  5320 1265 
Гама процентен ресурс, моточаса   3877 698 
Експлоатационен срок, год. Те 5,60 1,49 
Гама процентен експлоатационен 
срок, год. 

 4,38 0,97 

Т
80,0=γТ

80,0=γеТ
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4. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РЕМОНТОПРИГОДНОСТТА  НА 
ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ДВИГАТЕЛИТЕ  

 
Изследването и определянето на времето за замяна на елементите на тракторите при 
условие на частично механизиране на ремонтно – обслужващите работи е извършено 
по методите, дадени в методиката за експериментално изследване, а основните числе-
ни характеристики и условията за замяна на елементите на тракторите ТК – 80 са дадени 
в таблица 9.   

 
Таблица 9.Време за замяна на елементи на двигател Д 240Л на трактор ТК – 80  

№ по 
ред 

Обменни 
елементи 

Сре-
ден 
раз-
ряд 

Брой на 
работници 

Време за замя-
на по норматив 
h (чов. часа) 

Време за замяна по 
оценка на експертите, h. 

tср σ Vх 

1 Двигател  3.5 2 3.80 (7,50) 11,2 3,1 0,276 
2 Глава цил. 3.3 2 3,78 (7,55) 4,4 1,1 0,25 
3 Дюза  3.6 2 0,38 (0,76) 0,4 0,1 0,25 
4 Помпа гор. 3.5 2 3,80 (7,50) 1,8 0,6 0,33 
5 Помпа подк. 2.5 1 0,27 (0,27) 0,4 0,1 0,25 
6 Помпа масл. 2.5 1 0,18 (0,18) 2,2 0,7 0,32 
7 Помпа водна 2.7 2 2,31 (4,62) 2,5 0,6 0,24 
8 Радиатор  3.4 2 1,93 (3,86) 3,2 0,9 0,28 

 
Ремонтопригодността  на двигателите най – пълно се оценява с годишния разход за 
поддържане на работоспособността му. При оценка на този показател на надеждност 
често се използва характеристиката средна относителна трудоемкост за техническо об-
служване  и за отстраняване на неизправностите , отнесени към 1000 часа ра-
бота: 

ТОТ ОНТ

Таблица 8 Характеристики на трайност на горивната система 
№ по 
ред Елемент 80% гама-  ресурс, литра 

1. Двигател  13171 
2. Глава цил. 18820 
3. Дюза  7742 
4. Помпа гор. 19835 
5. Помпа подк. 17637 
6. Помпа масл. 29560 
7. Помпа водна 10402 
8.  Радиатор  - 
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;   ,  

 
където Т е установената трудоемкост за техническо обслужване; 

ТТ и ТН са разходите на време за техническо обслужване ТО и за    
отстраняване на неизправности в продължение на зададен ресурс.   

 
Таблица 10 Разход на време за ТО на двигателя 

ТО 
№ 

Периодич-
ност, мото-

часа 

Брой на 
ТО за 960 
моточаса 

Операции от ТО 

Норма на вре-
ме за 1 об-

служваща ма-
нипулация 

Сумарен раз-
ход на време 
за 960 мото-

часа, час 
1 

60 12 

Проверка на ниво-
то на маслото в 
корпуса на помпа-
та. Доливане при 
необходимост 

1,75 0,37 

2 
240 3 

Замяна на маслото 
в корпуса на пом-
пата 

6,2 0,32 

3 
960 0,5 

Проверка и регули-
ране при необходи-
мост на стенд 

8,6 0,75 

   Замяна на масло 7,8 0,065 
 

Характеристиките на ТТО могат да се изчисляват за двигателя като цяло или по еле-
менти. В таблица 10 са дадени числени характеристики на времето за ТО на двигате-
ля. 

 
ИЗВОДИ:  

1. Установено е, че най – голям е броят на отказите поради счупване на детайли и 
възли 56% и 44% поради нарушаване на регулировъчните параметри. 

2. Установени са законите на разпределение на ресурса на елементите на двигател 
Д 240 Л. По критерия на Пирсон е установено, че за 50% от елементите на 
двигателите Д 240 Л ресурсът е разпределен по вейбулов закон на разпределе-
ние. 

3. Определен е 80%-ният гама – ресурс на елементите на двигател Д 240 Л при 
известен и неизвестен закон на разпределение и съкратени (цензурирани) извад-
ки. 

4. Увеличаването на равнището на надеждност на елементите на двигателя трябва 
да се постигне чрез повишаване качеството на ремонта и увеличаване броя на 
резервните части. 
 

1000
T
TТ T

ТО = 1000
T

TТ H
ОН =
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STUDY OF THE LEVEL OF THE RELIABILITY OF THE MAIN 

ELEMENTS OF THE TRACTORS IN THE TERMS OF EXPLOATATION 
 

Svetozar Madzhov,  
Forest Research Institute, BAS 

 
Abstract: The aim of the thesis is to propose a structure for a methodology for experimental research 
and to justify its basic elements. In the methodology for assessing the reliability of mechanical systems 
are used the complex, the comparative and the formal method and the system, the cybernetic and 
statistical approach. 
Keywords: machine reliability, the complex, the comparative and the formal method and the system, 
the cybernetic and statistical approach 

 

РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРУКТУРА НА МЕТОДИКА ЗА 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАДЕЖДОНСТТА НА 

МЕХАНИЧНИ СИСТЕМИ 
 

Светозар Маджов,  
Институт за гората-БАН 

 
Изследването на равнището на надеждността на елементите на механичните системи 
на етапа проектиране, разработване и експлоатация  е  важен момент във всяка бизнес 
организация, тъй като от надеждността на механичните системи зависи проспиритета 
на организацията на пазара, а от там и икономическите показатели и възможностите за 
усъвършенстване на системите. 
Целта на работата е да се предложи структура на методика за експериментално 
изследване и да се обосноват оснивните й елементи.  
В методиката за оценяване равнището на надеждност на  механичните системи  са из-
ползвани комплексният, сравнителният и формалният метод, както и системният, кибер-
нетичният и статистическият подход.   
Комплексният метод се използва за оценка на техническото състояние на трактора, рав-
нището на надеждност на елементите му, вътрешната взаимовръзка на факторите, вли-
яещ върху интензивността на протичане на процесите, които влошават техническото 
състояние на машината. Оценката на техническото състояние на съставните части е 
извършена по комплексни показатели. 
Същността на формалния метод се състои в построяването на модели с ефективни ма-
тематически методи. Моделите са най – удачни за анализ на сложни системи и вземане 
на ефективно решение. 
 Сравнителният метод се използва на почти всички етапи от изследването за съпоста-
вяне на получените резултати и отчитането на влиянието на влиянието на различни 
обективни и субективни фактори върху равнището на надеждността на обектите на из-
следване. 
Процесът на възникване на отказите и на изменение на състоянието на елементите на 
обекта на изследване има случаен (стохастичен) характер, а за оценка на равнището на 
надеждността на елементите се използват специфични и комплексни показатели, които 
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се базират на статистическа информация. Получаването статистическите характеристи-
ки на показателите е въз основа на методите на теорията на вероятностите и на мате-
матическата статистика. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Структура и взаимовръзка на елементите на методиката за експериментално 
изследване и обработка на статистическата информация 

Цел и задачи на експерименталното изслед-
ване 

Общи положения на методиката 

Критерии за оценка на състоянието на обекта 

Входни и изходни параметри Условия на изследването 

Метод за измерване на параметрите 

Ред за извършване на експерименталното из-
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Системният подход се прилага при избор на най – доброто решение при наличието на 
няколко варианта.  Подобни случаи са характерни за определяне на броя на резервните 
части на техниката, където съществуват множество допустими решения, от които трябва 
да се избере оптималното, особено в случаите когато се касае за разпределяне на фон-
да от резервни части. 
Кибернетичният подход дава възможност изучавания обект да се разглежда като систе-
ма с определена структура, свойства, входни и изходни параметри. При това всеки обект 
се разглежда не като неделимо цяло, а като система от взаимно свързани елементи с 
техните свойства и характеристики на качеството.  
Методиката на експерименталното изследване с основните си елементи, образуващи 
структурата й, са дадени на фиг.1. с помощта на схема, която показва последователнос-
тта на изследването и взаимодействието на отделните елементи на структурата. 
Основните елементи на методиката за експериментално изследване,които са обект на 
анализ са: 

1.ПЛАН НА ИЗПИТВАНЕТО 
Най-често използваните планове за изследване [3,9] са: [NUT], [NUr], [NRT], [NRr] 
[NUr(T)] и [NRr(T)], където (N) е броят на обектите на наблюдение (изпитване); наблю-
дението се води до изработка (Т); отказалите обекти не се заменят (U) или се заменят 
(R) с нови или ремонтирани; наблюдението се прекратява, когато броят на отказалите 
обекти достигне (r) или след изработка (Т), в зависимост кое от тези две условия ще 
влезе в сила по – рано.Ако в плана е предвидена замяна на елементите на обектите при 
достигане на гранично състояние, информацията за ново поставените се отчита отдел-
но в общия масив информация за обекта.Наблюдението върху конкретния обект се прек-
ратява в случаите, когато:  

- поради общото им техническо състояние се изпраща на основен ремонт, т.е. когато 
машината достигне гранично състояние 

- В периода на наблюдение два от основните елементи (двигател, скоростна кутия и 
т.н.) подлежат на замяна поради не достигане на гранично състояние. 

 
2. ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА ОБЕКТИТЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ 

Методите за определяне на минималния брой обекти за изследване, които ние сме из-
ползвали са два [2]:Параметричен – при известен закон за разпределение на изслед-
ваната случайна величина (изработка до отказ, време за възстановяване и т.н.);Непа-
раметричен – когато законът за разпределение на случайната величина не е известен. 
Най – съществено значение върху параметрите на плановете на изпитване, при плани-
ране на изпитването, оказват точността δ и достоверността β при оценка на средните 
стойности на характеристиките на надеждност, коефициентите на вариация и т.н. 
В изследванията проведени от Бедняк М.Н.[6], Кугел Р.В.[7], Рабинович А.Ш. [8], 
Спиридонов Г. Г. Тасев и М.Михов [2-5] е установено, че 78% от детайлите на 
автомобилите и тракторите имат ресурс разпределен по вейбулов закон с коефициент 
на вариация 7,05,0 −=ν . Това ни дава основание да приемем, че при изследване на 
ресурса на елементите на тракторите ТК – 80, може да приемем при определяне на 
обектите на изследване Вейбулов закон, коефициент на вариация V = 0,5 - 0,8 и 
относителна грешка =δ 0,10-0,15. Тогава по методиката за определяне на броя на 
обектите за изследване определяме, че N =33-53. При провеждане на изследването в 
Елин Пелински и Ботевградски райони изследвахме 49 броя трактори. 
 
3. МЕТОД ЗА ОБРАБОТКА НА НАБЛЮДЕНИЯ ПО ЦЕНЗУРИРАНИ ИЗВАДКИ 
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При изследване на сложните технически системи твърде често не всички системи и еле-
менти отказват по време на изпитването. Това явление се наблюдава, когато изработка-
та до отказ е по-малка от някаква изработка (Т) или при изпитания на надеждност до 
определен брой откази (r), т.е. при плановете [N,U,T] и [N,U,r].  
 Ако при извадка от N елемента х1, х2, .., хN ги подредим в растящ статистически 
ред ще получим вариационен ред  

х1, х2, х*3, х4, х*5, ……, хi, ……, хN, 
където хi и х* са реализациите, завършващи съответно с появяване и не появяване на 
отказ. В теорията на надеждността величината х* се нарича непълна изработка, а вели-
чината х – пълната изработка. 
Различават се два типа цензуриране[4,5,6,7]. При първия тип към фиксиран момент Т 
възникват n непълни отработки. При изпитване на N изделия в момент Т отказват r из-
делия, а (N – r) не отказват (план [N,U,T]).  
При цензуриране от втория тип се фиксира броят на отказалите изделия r, а времето на 
наблюдение е Т (план [N,U,r]).  
Ако при цензурирането стойностите на всички непълни отработки е равна на Т, при това 
Т не по-малък от най-голямата стойност на пълната изработка, се използват еднократно 
цензурирани от дясно. Ако  стойностите на пълната изработка са известни и се намират 
в интервала [0,Т], а други пълни отработки са в интервала [Т,∞], то се използват еднок-
ратно цензурирани от ляво. 
Ако цензурирането се осъществява в m етапа в моментите които могат да 
бъдат както по-големи, така и по-малки от пълната изработка, то цензурирането е мно-
гократно. 
Многократно цензурираните извадки могат да бъдат два типа. Първият тип цензуриране 
намира приложение при плана на изпитване, за който при достигане на всяка предвари-
телно зададена изработка  прекратява наблюдение за nj не отказващи изде-
лия. За различните видове числото nj може да бъде както фиксирано, така и случайно.

 
При изследване на трайността се наблюдават случаи, когато и броят на непълните от-
работки към момента Tj, и самите моменти Tj са случайни величини. В работите [6-9] 
тези извадки се наричат случайно цензурирани. 
 Обектите на определяне са основните числени и функционални характеристики на 
свойствата безотказност и трайност на неремонтируемите и ремонтируемите изделия 
(фиг.2). 
Характеристики на надеждността на неремонтируемите обекти, които са обект на нас-
тоящото изследване са свързани със свойството безотказност [3-8]. Показателят, който 
характеризира това свойство е изработката до отказ. Най-важните характеристики на 
изработката до отказ и изчислителните формули приложими за определяне на числени-
те им стойности са:  
– вероятност за безотказна работа Р(t) 

; и  P{t}=0 при Ny,j-1 ≥ 0, 

където  Ny,j-1=  Ny0=N;  Nk е количеството пълни отработки в ин-

тервала [Tk-1,t];  Nj - броят на пълни отработки в интервала [Tj-1,t];  nj- броят непълни от-
работки в края на интервала [Tj-1, Tj]; nj = 0  при I≤0. 
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– интензивност на отказите λ{t}. При многократно цензурираните извадки при Ny,j-1>0 
интензивността на отказите се намира по зависимостта: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2. Взаимовръзка между вида на изделията, свойствата, показателите и харак-
теристиките на надеждността; Р(t) – вероятност за безотказна работа; λ(t) – интензив-
ност на отказите; ( )0t  - средна изработка до отказ; ( )Mt0  - средна изработка между от-
казите; ω(t) – параметър на потока на отказите; pt  - среден ресурс; t0γ - гама – процен-

тен  ресурс. 

, 

където  Nj е броят на обектите, отказали в  интервала ∆tj= Tj - Tj-1;  Ny,j-1- условният обем 
на извадката в интервала [Tj-1, Tj]; Ny0=N; 
– изработка до отказ . 
В случаите при еднократно цензурирани извадки за изчисляване на  изработката до от-
каз се използва следната математическа зависимост: 

 , 

където   N е общия брой на обектите включени в изпитването;N1 –  броят на обектите, 
отказали в  интервала [t0, T1]. 
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При ремонтируемите обекти голямо практическо значение имат свойствата безотказ-
ност и трайност [2;5;7;8]. Интерес за настоящата разработка представляват показатели-
те параметър на потока на отказите и изработка между отказите на свойството безот-
казност и показателите средна изработка до отказ и гама-процентната изработка до от-
каз на свойството трайност. Най-важните характеристики на тези показатели са: 
– параметър на потока на отказите ω(t). Параметърът на потока на отказите се нарича 

още плътност на възстановяване. Той е първа производна на характеристиката на 
потока на отказите, т.е. ω(t)≡ h{t} ≡ H′{t}  

, 

където  е n-кратната композиция на f(t); 
– средна изработка между отказите (Т) 

, 

където H(t) е функцията на възстановяване; 
– средна изработка до отказ ( ) 

= , 

където   N е общият брой на обектите включени в изпитването; 
– гама-процентната изработка до отказ t0γ. представлява изработката до отказ, при ко-

ято обектът няма да откаже с вероятност по-голяма от  ϒ, т.е.  
( ) ( ) ( )10 1 ++−= γγγγγ αα kk ttt , 

където  кγ е номерът на члена на вариационния ред, определен по цялата част 

на израза     Fj-1, Ny,j-1 – оценката на F{t} в точка Tj-1 и еквивалентния  

обем на jтия интервал;j – номерът на интервала в който попада оценката хγαγ - коефици-
ентът, определящ се по формулата 

αγ= - . 

 
4. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИНТЕНЗИВНОСТТА НА ЗАЯВКИТЕ ЗА РЕМОНТНО – ОБСЛУЖ-
ВАЩИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 
 
За пълно описание на потока на потребностите от ремонтнообслужващи въздействия 
(РОВ) е необходимо да се знае, каква е вероятността, че за дадения промеждутък от 
време ще постъпят една, две или m машини. Да допуснем, че потока на потребностите 
от РОВ в различните интервали от време има различна интензивност λ, характеризира-
ща средната плътност на потока заявки за РОВ във времето.  
Моментите в които се появява потребност от РОВ и продължителността на процеса на 
обслужването са неравномерно разпределени и с различна продължителност, т.е. в по-
тока се образуват участъци на сгъстяване и разреждане. Сгъстяването означава, че се 
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увеличава броя на РОВ, а разреждането – непроизводителни престой на отделните зве-
на, осъществяващи РОВ. Процесът на провеждане на РОВ представлява случаен про-
цес, при който в случайни моменти системата преминава от едно състояние в друго: 
променя се броят на заетите обслужващи апарати, броят на диагностицираните за оп-
ределено време машини и пр. Преминаването на системата от едно състояние в друго 
става скокообразно, в момента в който се сбъдва което и да е събитие (постъпване на 
нова заявка за РОВ, освобождаване на един от обслужващите апарати). И тъй като бро-
ят на обслужваните машини е краен, то системата за РОВ може да се разглежда като 
физическа система с краен брой състояния. За такава система сумата от вероятностите 
на всички нейни състояния, в които тя може да се намира в определен момент е едини-
ца, т.е. 

, 

където Рк(t) е вероятността, че в системата се намират точно к заявки,  
 които се обслужват или чакат обслужване.   

За да можем достатъчно пълно да опишем случайният процес, протичащ в дискретна 
система с непрекъснато време, нужно е да се анализират причините, предизвикващи 
преминаването от едно състояние в друго. За системата провеждаща, РОВ за основен 
фактор, обуславящ протичащите в нея процеси, може да се приеме потока от поръчки. 
Този поток се състои от отделни съставляващи го с малка интензивност, т.е. той е ста-
ционарен, ординарен и без последствия. 
В [9] се доказва, че при събирането на отделни потоци се получава поток, достатъчно 
близък до потока, характеризиращ се с “пуасоново” разпределение на вероятностите на 
събитията, при условие, че броят на тези потоци клони към безкрайност. В [5;9] е дока-
зано, че за практически нужди е достатъчно да се използват 4 – 5 потока, за да може 
сумарния поток да се приеме за пуасонов. 
Доколкото интензивността на потока от заявки е функция на интензивността на горско – 
стопанските работи, то тези стопанства, където натоварването на машините е равно-
мерно, то λ=const. В този случай описването на потока и неговото изследване чувстви-
телно се опростява. 
За да определим математическото очакване на броя на поръчките за РОВ дневно е не-
обходимо да се построи разпределението на случайната величина Х(броят на поръчки-
те за РОВ на ден) по формулата[2-5]: 

, 

където xi е броят на поръчките за РОВ на ден;   ni – броят на дните с xi поръчки дневно;  
n – броят на работните дни за съответния период. 

Доколкото параметърът на пуасоновото разпределение на вероятностите е ра-
вен на математическото очакване (М[х]) на случайната величина, то е възможно да се 
сравни емпирическото разпределение с разпределението на Пуасон с вероятност: 

, 

където d=M[x] e параметърът на закона на Пуасон. 
Проверката на хипотезата, че разпределението на вероятностите е пуасоново, се из-
вършва с помощта на критерия на Пирсон (χ2). Проверката на съгласуваността между 
теоретическото и експерименталното разпределение се състои в това, че се определя 
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големината на разликата между тях, като сума от квадратите на отклонения 

т.е. . 

 
 
ОСНОВНИ ИЗВОДИ: 
1. Предложена е структурата и елементите на методика за изследване на равнището 

на надеждността на механичните системи. 
2. Посочена е взаимовръзката между елеменетите на методиката за 

експерименталното изследване на надеждността, което позволява да се използва и 
за други обекти на изследване. 

3. 3.Обосновани са основните елементи на методиката и са дадени конкретни 
изисквания и начини за определянето им. 
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СЕКЦИЯ 2. МОДЕН И ТЕКСТИЛЕН ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ 
 
 
 
 

SECTION 2. FASHION AND TEXTILE DESIGN AND TECHNOLOGY 
  



 

ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017 
October 19-20 2017, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2017/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2017 ISSN 1314-9474                      
83 

 

 
APPLICATION OF DEEP LEARNING IN APPAREL DESIGN 
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Abstract: Deep learning has many applications in contemporary world, which include the tasks of 
predicting the fashion as well as analysing the images of outfits and forming the textual description of 
the sketch. The paper is devoted to the examination of fashion search engines that probably could be 
utilised in apparel industry. Based on the results of performed online survey, it was determined that it is 
advisable to use as labels for the images specific features of the particular garment type rather than its 
name. Analysis of images of outerwear, which were obtained with the help of reverse image search, 
was conducted and images of women's duffle coats were selected. The selected material was sampled 
for the categorical principal components analysis and general assessment of differences of the garments 
images. It was determined that less than 30% of original population of images were sampled with 
required level of accuracy. All found images of the duffle coats cause the similar consumers' 
impressions. It was determined that deep learning can be used only for the purposes of similarity search 
for the online shops, which are oriented to the consumers’ impressions rather than to retrieving the 
features of fashionable outfits. 
Keywords: deep learning, garment type, training examples, clothing design.  
 
1. INTRODUCTION 
 
Although clothing design is one of the most creative realms in the contemporary world, it is a 
high developed technological industry as well. However, the great part of designers work is not 
performed with the help of computers. Whether it is because of considerable creative part of 
design process or equivocal information about clothing, the fact remains to be. 
Internet shopping has grown incredibly in the last years, and fashion created an interesting 
application field for image understanding and retrieval, since hundreds of thousands images 
of clothes constitute a challenging dataset to be used for automatic or semi-automatic colour 
analysis, texture analysis, similarity retrieval and so on [5]. Such tasks are performed with 
methods of machine learning, part of which is deep learning. Deep learning trains a computer 
to perform human-like tasks, such as recognizing speech, identifying images or making 
predictions [12]. Instead of organizing data to run through predefined equations, deep learning 
sets up basic parameters about the data and trains the computer to learn on its own by 
recognizing patterns using many layers of processing. 
Fashion is an entirely new direction for machine learning, but it is far from to be exception from 
the list of possible applications. The opportunities for deep learning in the fashion domain are 
very versatile. Researches all over the globe works with algorithms of machine learning, which 
are universal and therefore, it is possible to use them for the purposes of apparel design and 
fashion industry. For example, the results, which were described in [2], allow user to translate 
the image into the text that might as well be interpreted as a description of the garment based 
on its sketch. 
Fast and accurate fashion item detection model, based on deep neural networks, was 
proposed in [10]. Obtained by authors results make it possible to use their model for the task 
of fashion item detection and recognition, followed by visual similarity search. 

mailto:1zbir_vukladach@ukr.net
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To design clothes, one should know and understand the mechanisms of fashion: causes and 
spreading of the trends, principles of cyclic repetition and evolution patterns. Operating all the 
above, designers develop the fashion of tomorrow. The authors of [3] suggest that now the 
task of designing or predicting trends can be simplified, thanks to a new class of neural 
networks. These networks can automatically allocate shapes, elements and types of clothing 
and further combine them. 
The dashboard developed by [9] allows seeing “how frequently a particular type of garment 
appears per day, what kind of apparel is popular within a certain age range, how people match 
their garments, etc.” Authors [9] developed the graph showing the predictions of how popular 
certain types of garments would be over the next season that could be up to five months. This 
kind of analysis aims to help fashion retailers plan sales and avoid any surplus. 
Authors of [6] suggest that in the domain of visual search, with a focus on image similarity for 
online shops, understanding images of clothing means more than just classifying them into 
coarse categories. In order to get a meaningful description of the whole image, one needs to 
decompose the image into its parts. In addition, to train the machine to recognize the clothes, 
it is required to use a large dataset because of the great number of apparel categories [9]. 
Furthermore, in contrast to other domains, fashion images are usually annotated with one or 
more categories (label) since these pictures are often used directly in some kind of online shop 
or catalogue website or fashion portal. 
However, fashion and apparel design are not exactly the same. Apparel design focuses on the 
garment manufacturing while fashion is concentrating on the clothing distribution. Hence, the 
application of deep learning in apparel design means to be of help for a patternmaker while 
deep learning in fashion is a help for a consumer or a fashion retailer. Thus, available fashion 
search engines are to be examined in order to determine the extent of their possible 
applications in domain of apparel design rather than fashion. 
 
2. METHODS 
 
In order to investigate the possible applications of deep learning in domain of apparel design 
it was determined to use the methods of online surveys as well as methods of statistical 
analysis and data mining. Statistical data of Google Trends [4] was used for the research of 
interest in deep learning. A set of images, which display a particular garment type, was 
obtained with Google reverse image search. 
Consumer impressions from clothes, which were found by similarity search with tools of Google 
Images, were assessed with the help of method of semantic differential, which is described in [7]. 
Categorical principal components analysis was used to graphically display the relationship 
between the garment features that result in significant differences in appearances or 
impressions of the garments, which were found by similarity searching. The chosen method 
optimizes distances between objects and it is very useful for the primary interest is difference 
or similarity between the objects. 
 
3. EXPERIMENTAL 
 
According to information of the service Google Trends [4], the interest in deep learning is 
constantly increasing during the last decade all over the globe (figure 1, figure 2). 
Although the interest in clothing search (or something like that) seems to be dramatically small, 
it can be considered as an application of the image search, the interest in which is considerably 
higher than the growing interest in deep learning (figure 3). Therefore, it is advisable to focus 
on the image search and recognition as well as its applications in the domain of clothing 
industry. 
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Figure 1. Interest in “Deep learning” by year 
 

 
 

Figure 2. Interest in “Deep learning” by country 
 
 

 
 

Figure 3. Comparison of interest in keywords regarding clothing and deep learning by year 
 

Modern PDS-systems relay the functions of clothing designer to a user of computer. Presence 
of two design subsystems in such software, the first one of which aims at creating the sketch 
and the other one at drafting the garment construction, allows designing the garment in 
complete accordance with the original idea. 
In the era of global digital technologies, most of the sketch creating subsystems most likely 
can be used for searching through the catalogues of apparel garments in the Web as well as 

5,23 7,79
14,31

29,17

58,71

97,90

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fr
eq

ue
nc

y

Year

China 20,8%

Germany 2,1%

South Korea 17,3%

Canada
2,5%

Hong Kong 6,7%

Israel 5,8%

Australia 2,1%

Japan 3,5%

Switzerland 3,3%
United States 2,7%

India 2,7%

Singapore
9,4%

Sweden 2,5%
Iran 2,1%

Taiwan 5,4%

Netherlands 2,1%

United Kingdom
1,9%France 1,7%

Spain 1,0%

Russia
0,8%

Italy
0,8%

Poland 0
,8%

Vietnam 0,8%

Turkey 0,6%

Brazil 0,4%
Others; 43

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fr
eq

ue
nc

y

Year
deep learning clothing search+fashion search engine

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fr
eq

ue
nc

y

Year
deep learning image search



 

ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017 
October 19-20 2017, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2017/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2017 ISSN 1314-9474                      
86 

 

for the review of online fashion shows in order to forecast the fashion tendencies and retrieving 
of the most frequently used elements of the fashionable outfits. Google Images is a search 
service owned by Google. It allows users to search the Web for image content and most likely 
can be used for the garment search as well. Comparison of the specified fashion search 
engines, which were found as a result of the literature review, and search systems, which can 
be considered as such, is displayed in the table 1. 
 
Table 1. Comparison of the actual fashion search engines 
Source Purpose Source of 

images 
Implementation Advantages Disadvantages 

[6] Recognition of 
the coat’s form 

No information - Oriented on 
design 

One category 

[11] Image similarity 
for online shops 

Catalogues of 
the online shops 

Bonprix 
Fashionhype 

Available demo 
for the fashion 

retailers 

White background; 
unavailable for 

consumers of the 
online shops 

[8], 
[14]  

Visual 
recognition of 

visitors’ clothing 
in-store 

Social media - Uses any visual 
content, trend 

prediction 

Unavailable for 
common user 

[15] Image similarity Catalogues of 
the online shops, 

etc. 

Google images 
search 

Available to any 
user 

Obligatory white 
background 

 
According to [12], the question of differences between the specific garments types might cause 
the misunderstandings in design process due to the ambiguous definitions that lead designers 
to the completely different appearance of the garment. 
Deep learning is a popular means of new era of technology that provides ability to exclude 
human factor and differences in experts’ opinions from specific steps of design process. The 
supervised learning is the task of inferring a function from labelled training data that consist of 
a set of training examples. Deep learning in apparel design means that the training examples 
are labelled pictures of garment types. Therefore, in order to make a qualified fashion review 
or perform an online searching of specific garments with keywords, it is necessary to determine 
the description of each garment type. Differences in definitions of garments types especially in 
different languages cause problems with online search, preparing technical documentation, 
development and implementation of expert systems and other elements of artificial intelligence 
in apparel design. 
Online survey that was performed through social networks in order to determine the name of 
the specific garment type, which is a duffle coat, shows that experts, whose area of expertise 
is clothing design, are not able to perform the task unanimously or even within statistical error 
(figure 4). The expert group consisted of 67 experts. As it can be seen in the figure, only 29% 
of examined group were able to recognise a duffle coat in the image. Hence, it is advisable to 
use as labels specific features of the particular garment type rather than its name because the 
features are standard and can be determined specifically. 
In order to reveal the prospects of utilising the similarity search in the domain of apparel design 
actual image search was performed by tools of Google Images (figure 5). The original image is 
the same one that was used for the online survey (see figure 5). As it displayed in the figure 6, 
only half of the found images might be of any aid for the designing purposes for the other half 
contains the images of different types of women's coats that are not the duffle coats. 
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Figure 4. Results of survey in the social media 
 
Therefore, for the next step of current research the number of examined items decreased to 
the number of actual women’s duffle coats. In order to use categorical principal components 
analysis, which would be performed with tools of the package PASW Statistics [11], every 
single garment was described with a code, which consisted of Arabian numerical codes of 
certain features of the garment (table 2). The list of the considered features is as follows: 
silhouette (S), length (L), form (F), toggle-fastenings (TF), fastenings (Fs), yoke (Y), pockets 
(P), hood (H), trimming (T), collar (C), seams (Ss), Cut (Cut). The garment that was the origin 
of the search has a code like follows: 1.2.1.2.1.1.5.1.6.1.1.1. The other ones were coded 
according to the developed code system, example of which is displayed in the table 2. 
 

 
 

Figure 5. Results of the search by image algorithm of Google images 
 

 
 

Figure 6. Quantity analysis of the images 
 

The procedure of categorical principal components analysis simultaneously quantifies categorical 
variables while reducing the dimensionality of the data. The importance of dimensions is sorted 
as it displayed in the figure 7. The most important dimension 1 refers to the component 1 that 

 Example of 
questionnaire 

Please, mark the 
garment type you think 
is shown in the picture 
 
Jacket  
Anorak  
Coat  
Ulster  
Duffle coat  
 

Jacket 4%

Anorak 
12%

Coat 46%

Ulster 9%

Duffle coat 
29%

 

Not duffle coats
48%

Women's duffle 
coats 40%

Men's duffle 
coats 8%

Children's duffle 
coats 4%

Duffle coat 
52%
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is “form” and the second one, dimension 2, refers to the component 2 that means “fastenings”. 
The component loadings of the dimensions are shown in the figure 8. 
 
Table 2. Example of the code system 
Code Collar Code Hood Code Form 
1 No collar 1 Stitched hood 1 Rectangular 
2 Convertible collar 2 Stitched hood with fur 2 Trapezoid (long base down) 
3 Standing straight collar 3 Removable hood 3 Oval 
… … 4 Removable hood with fur 4 X shaped 
… … 5 No hood … … 
 

 
 

Figure 7. Importance of dimensions 
 

 
 

Figure 8. Loadings of the principal components 
 

Thus, two most important components, which show the combined impact of all considered 
features, were selected out as dimensions for the graphical visualisation of the results of the 
current research. 
Besides that, photos of clothes were valued using valuation factors in bipolar scales defined 
by verbal antonyms of Kansei words. Thus, each image was represented as a list of the 
average meanings of the estimated coefficients of semantical differential, which is called 
psychographic profile, for six pairs of Kansei words: symmetry - asymmetry (SA), bright – soft 
(BS), casual – smart clothes (CS), transparent – non-transparent (TN), folk – modern clothes 
(FM), trapezoid shape (long base down) – trapezoid shape (long base up) (TdTu). The garment 
that was the origin of search has a profile like follows: -3.0.-1.3.-2.-3. The procedure of 
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categorical principal components analysis allowed selecting two dimensions, which are TdTu 
and BS, as well as estimating the loadings of the principal component (table 3). 
 
Table 3. Loadings of the principal components (for the impressions from clothes) 
Component TdTu BS FM CS TN SA 
1 0.970 -1.240 1.191 1.354 -0.437 0.280 
2 -0.885 0.538 0.947 0.518 1.489 1.243 
 

 

 
 

Figure 9. Results of the Categorical principal components analysis based on codes of 
garments: a) hood; b) collar; c) style seams; d) form 

 
4. RESULTS 
 
Objects plots (figure 9) display the differences between clusters of images. Objects are labelled 
with the category indicator values. One object plot is produced per variable, which is the feature 
of garment. 
Each graph in the figure 9 displays two clusters that differ significantly by one of the follows 
features: F, SS, C, or H. The form and the style seams are the features that cause the change of 
garment draft and the style. Particularities of the collar and hood cause differences in assembly 
techniques and a marker for the cutting. The size of each cluster that differs is considerable in 
comparison to the general size of the examined population of images. The number of items, 
which differ by features of the collar and hood, is 26 garments that is about 25% of the 
population of examined images of the duffle coats. The number of items, which differs by 
features of the form and style seams, is lesser. It is only four items for the form and eight items 
for the style seams, which compose a small cluster of ten images. It is about 10% of the 
population of the duffle coats. However, because of all these differences a considerable part 
(about 72%) of the original population of the search results, which are displayed in the figure 
6, is of no use for the garment industry. 
On the other hand, the graphs in the figure 11 display that all found images of the duffle coats 
cause the similar consumer’s impressions from clothes. Several items, which differ from the main 
cluster by certain impression like TN “transparent – non-transparent” (figure 10, a) or “trapezoid 
shape (long base down) – trapezoid shape (long base up)” (figure 10, b), compose a small 
proportion that is insignificant in the general population of examined images. The part of each one 
is about 3% and 2% respectively. 
Therefore, it is impossible to disagree with the statement of [11] about the need to consider 
every single fashion item as a whole concept that has to do with human perception of 
contemporary world. 
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Figure 10. Results of the Categorical principal components analysis based on consumer’s 
impressions of garments images: a) TN; b) TdTu 

 
5. CONCLUSIONS 
 
As a result of the current research, it was displayed that deep learning has many applications 
in contemporary world, which include the tasks of predicting the fashion as well as analysing 
the images of outfits and forming the textual description of the sketch. The task of organising 
the database of properly labelled images of garments is the first step to performing automatic 
fashion reviews, online searching and forming descriptions of garments. Based on the results 
of performed online survey, it was considered advisable to use as labels specific features of the 
particular garment type rather than its name because the features are standard and can be 
determined specifically. 
Analysis of images of outerwear, which were obtained with the help of reverse image search, 
was conducted and images of women's duffle coats were selected. The selected material was 
sampled for the next categorical principal components analysis and general assessment of 
differences that are caused by specific features of garments. As a result of the analysis, it was 
determined that less than 30% of original population of images were sampled with required 
level of accuracy. However, all found images of the duffle coats cause the similar consumers' 
impressions. Hence, although it is certain that deep learning has great future in domain of 
apparel design, for now it can be used only for the purposes of similarity search for the online 
shops, which are oriented to the consumers’ impressions rather than to retrieving the features 
of fashionable outfits. 
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Abstract: Fashion, in contemporary world is becoming more sophisticated day by day. Its implications 
on general public are dramatically increasing in the cultural level that divides community into different 
subcultures. Hence, the emotional aspect of people towards ‘Fashion Industry’ is rising at a rapid rate. 
The most important component of customer’s impression must be considered in terms of garment design 
in order to maintain leadership on the market. 
This paper aims to evaluate the emotional component of the garment with semantic differential. The 
process of evaluating consumer’s emotional experience consists of steps that provide an ability to 
classify the Kansei attribute of clothes. They are considered as key issues for the concept of recognition 
of images, and particularly emotions. 
Method based on Kansei Engineering model is used to develop the full range of emotional keywords 
and their affinity cluster. The result shows that this method will be a good reference to design studies 
that involved with user's personal emotional experience in the field of clothing design. 
This research intends to seek the psychological and emotional parameters that influence the selection 
of a particular dress and colour for female. The research involves the results of a designed survey. 
Keywords: fashion, Kansei, visual images, semantic differential. 
 
1. INTRODUCTION 
 
Nowadays, the product development is changed from product-oriented to consumer-oriented; 
namely for manufacturers, the consumer’s feeling and needs are recognized more valuable in 
product development than ever before. 
Fashion in contemporary world is becoming more sophisticated day by day. Its implications on 
general public are dramatically increasing in the cultural level that divides community into 
different subcultures. Hence, the emotional aspect of people towards “Fashion Industry” is 
rising at a rapid rate. 
The most important component of customer’s impression must be considered in terms of 
garment design in order to maintain leadership on the market. 
Although clothing design could be considered as united process, it includes at least two steps. 
Firstly, information about fashion trends, end use of clothing styles, image clothing, etc., must 
be explored. Next step includes selection of the specific information about silhouettes, 
materials and colours that would be recommended for specific groups of consumers. 
Such information can be gathered with means of Kansei Engineering (KE) that develops 
methods of translating and embedding perceptual and emotional qualities into the features of 
product design [6, 7]. In terms of clothing design, emotion could be considered as a means for 
achieving the aesthetic quality of the garment. KE is a comprehensive human-centered 
technology for developing new products. It has been widely used in different fields of research 
and industry sectors [9-12]. However, at the time, the application of KE on clothing design is 
at the primary stage and little research has been reported yet. 
This research intends to seek the psychological and emotional parameters that influence the 
selection of a particular dress and colour for female consumer. 

mailto:1kuleshova_lana@ukr.net
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There are several well-known methods and tools, which are used to assist the process of 
evaluating user’s emotional experience with products [11, 12]. However, the basic method of 
image analysis in KE is the method of semantic differential (SD) in the classification of Kansei 
attributes [6-8]. The method is the most popular way of the assessment of consumers’ 
emotional impressions. Therefore, it is chosen to be applied in current research. 
 
2. METHODS 
 
The method of SD includes research of words that express the emotions of consumers from 
clothing, formation of word pairs that form the semantic differential, and scaling of SD [8]. 
Collection of Kansei words (KW) – typical emotional keywords that reflect physiological 
impression from any models of clothes – is a database of KW [2, 3, 5]. Grouping of the typical 
keywords forms a new database of KW that is represented in the table 1. 
 
Table 1. Grouping of words - Database of formed Kansei words to match clothes style with a 
basic colour 

 Base colour 
Red Orange Yellow Green Blue Violet Achromatic 

C
lo

th
in

g 
st

yl
e 

C
la

ss
ic

 Respectable 
Severely 
Practical 
Elegant 

Ruling 
Bold 

Luxurious 
Solid 

Bohemian 
Exquisite 
Natural 
Strong 

Gullible 
Calm 

Attractive 
Energetic 

Creative 
Elegant 

Emancipated 
Businesslike 

Energetic 
Practical 
Luxurious 

Costly 

Classic 
Chic 

Luxurious 
Refined 

Restrained 
Intellectual 

Cold 
Decisive 

R
om

an
tic

 

Female 
Fine 

Exquisite 
Delicate 

Charming 
Flirtatious 
Touching 

Delicate 
Calm 
Fresh 

Luxurious 
Spectacular 

Relaxed 

Open 
Carefree 

Benevolent 

Female 
Playful 

Relaxed 

Creative 
Elegant 

Fine 

Enigmatic 
Intangible 
Mysterious 

Sp
or

ts
 Practical 

Functional 
Comfortable 

Dynamic 

Direct 
Youthful 

Flirtatious 

Emotional 
Excitable 

Active 

Carefree 
Female 

Energetic 

Strong 
Hard 

Aggressive 

Stylish 
Free 

Energetic 

Sport Chic 
Luxurious 
Practical 

Strong 
Decisive 
Sturdy 

Fo
lk

 Ethnic 
Natural 

Ecological 
Native 

Restrained 
Mature 
Reliable 

Youthful 
Fresh 

Traditional 

Worthful 
Decorative 

Ethnic 

Relaxed 
Careless 
Youthful 

Cheerful 
Active 

Decisive 

Natural 
Striking 
Original 

Clean 
Fresh 
Cool 

Av
an

t-g
ar

de
 

Outrageous 
Creative 
Unusual 

Extraordinary 

Exotic 
Dramatic 

Innovations 

Emotional 
Excitable 

Active 

Beautiful 
Luxurious 

Spectacular 

Spectacular 
Bright 

Dynamical 

Costly 
Majestic 
Splendid 

Notable 
Provoking 
Intriguing 

Radical 
Informal 

Free 

 
Next step of the method includes the selection of words from a common database of KW with 
the opposite meaning and interpretation. Each pair of KW is the SD poles for a particular 
attribute of an investigated fashion model: style, shape, colour, material and so on. Search is 
performed in order to achieve the positive correlation between each word from the SD (column 
2 and 3 of Table 2) and words that express the emotions of consumers from clothing (column 
6 and 7 of Table 2). The KWs are coded by using the first letters of words with opposite 
meaning [4]. 
 
3. EXPERIMENTAL  
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For the study the material of fashion mega-portal ”first VIEW” [1] was used which makes it 
possible to work with digitized photographs the whole collection show. 
 
Table 2. Consolidated results for semantic differential impressions from clothes 
Pair 
code 

КW Meaning Positively correlated to 
КW 1 КW 2 КW 1 КW 2 КW 1 КW 2 

1 2 3 4 5 6 7 

CS Casual 
clothes 

Smart 
clothes 

Practical and 
comfortable clothes  

Clothes for special 
occasions 

Comfortable 
Practical 
Rational 

Exquisite 
Charming 
Excellent 

RS Romantic 
style 

Sports 
style 

The style creates a 
feminine image with 

exquisite detail 

Style that adapts 
sportswear for 
everyday wear 

Female 
Elegant 

Exquisite 

Functional 
Comfortable 

Dynamic 

CA Classic 
style 

Avant-garde 
style 

The traditional 
forms of various 
clothing types 

Impressive style that 
uses unusual fashion 

ahead of time 

Respectable 
Austere 
Elegant 

Epatage 
Creative 

Extravagant 

FM Folk 
clothes 

Modern 
clothes 

Clothes are shaped 
by the national 

costumes  

Style is not sustainable 
within the long period  

of time 

Ethnic 
Natural 

Ecological 

Trendy 
Modern 
Actual 

RO Rectangular 
shape 

Oval 
shape 

The geometric 
symbol of clothes 
shape is rectangle 

The geometric symbol 
of clothes shape  

is oval 

Practical 
Dynamic 
Persistent 

Female 
Calm 

Gullible 

TdTu 
Trapezoid 

shape (long 
base down) 

Trapezoid 
shape (long 

base up) 

The geometric 
symbol of clothes 
shape is trapezoid 

with long base 
down 

The geometric symbol 
of clothes shape is 
trapezoid with long 

base up 

Creative 
Starry-eyed 
Impulsive 

Pragmatic 
Decisive 
Energetic 

MP Mono 
colour 

Poly 
colours 

Simple colour 
palette within a 
different hue  

Sophisticated colour 
palette: two-, three - 

four-, colours and more 

Monotonous 
Clean 
Stable 

Complex 
Fantasy 

Individual 

BS Bright Soft Pure colour Colour with a black hue 
Solemn 

Refreshing 
Dynamic 

Matte 
Hazy 
Still 

LD Light Deep Colour contains 70 
% of the white hue 

Colour contains 70 % 
of the black hue 

Light 
Transparent 

Delicate 

Heavy 
Classic 

Traditional 

WC Warm Cool Colour with a 
golden hue Colour with a blue hue 

Blinding 
Cheerful 
Resilient 

Cool 
Fresh 

Romantic 

MtPt Mono 
texture 

Poly texture 
clothes One texture Many textures 

Classic 
Elegant 

Traditional 

Luxurious 
Rough 

Avant-garde 

MS Matte 
texture 

Shiny 
texture 

The fabric absorbs 
light 

The fabric reflecting 
light 

Moderate 
Neutral 
Simple 

Smooth 
Polished 

Bright 

TN Transparent 
texture 

Non-
transparent 

texture 

The fabric is freely 
pass through itself 
light shines through 

Fabric that does not 
pass through a beam 

of light 

Light 
Delicate 
Elegant 

Sturdy 
Thin 

Stable 

SA Symmetry Asymmetry 
The garment is 

composed of equal 
parts 

The garment is 
composed of unequal 

parts 

Static 
Equal 

Balanced 

Expressive 
Dynamic 
Exclusive 
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The size of samples is 12 most frequently appearing outfits over the investigated period in 
press releases of designers and fashion houses namely Alexander McQueen (UK), Elie Saab 
(Lebanon), Oscar de la Renta (USA), Roberto Cavalli (Italy), Valentino ( Italy), Emanuel 
Ungaro (France), Jason Wu (USA).  
As the object of study is women's dresses, from the collection of hits models by these houses 
in the period of spring-summer 2016 all models of women's dresses were picked up. Thus, a 
general collection was formed which amounted to 66 photos of fashion dresses for subsequent 
questionnaire. 
The expert group consisted of 10 experts and 16 consumers. In a survey, photos of clothes 
were valued using valuation factors in bipolar scales defined by verbal antonyms of KW from 
each end of the scale (Fig. 1, Table 3). 
 

 
 

Figure 1. Example of answers for the questionnaire 
(outfit 28, expert 1 within group of professionals) 

 
Table 3. Example of filling the form of evaluating consumer’s impression with SD (outfit 28) 
Code Professionals – 10 people Kp Consumers – 16 people Kc K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
CS 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2.5 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2.4 2.45 
RS -2 -1 -2 -2 -3 -1 -2 -3 -3 -3 -2.2 -2 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -2 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -3 -2 -2.3 -2.22 
CA -2 -1 -1 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -3 -1.7 -2 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -1.6 -1.66 
FM 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -3 -0.4 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.45 
RO -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 0 -0.3 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 1 -0.3 -0.30 
TdTu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00 
MP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.0 3.00 
BS 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0.8 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0.8 0.80 
LD 0 1 1 1 3 1 2 2 2 2 1.5 0 1 3 1 1 1 2 2 2 1 0 1 1 0 1 1 1.1 1.31 
WC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00 
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MtPt -3 -3 -3 -1 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2.8 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3.0 -2.90 
MS 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2.6 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2.5 2.55 
TN 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.0 2.95 
SA -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3.0 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3.0 -3.00 
 
4. RESULTS 
 
The consistency degree of photo evaluation results by experts using SD scales is confirmed 
by concordance coefficients and Pearson criteria. Table 4 presents the consolidated results of 
the evaluation level coordination of expert opinions of the 66 models. 
 
Table 4. The consolidated results of the evaluation degree of coordination of expert opinions 
(professionals – 10 people) 

№ ω χ2р № ω χ2р № ω χ2р № ω χ2р № ω χ2р № ω χ2р 

1 0.734 95.42 12 0.849 110.41 23 0.853 110.84 34 0.792 102.96 45 0.853 110.91 56 0.953 123.96 
2 0.600 77.37 13 0.847 110.07 24 0.804 104.47 35 0.932 121.12 46 0.856 111.23 57 0.974 126.66 
3 0.884 114.92 14 0.732 95.12 25 0.911 118.43 36 0.962 125.04 47 0.928 120.70 58 0.830 107.95 
4 0.653 84.92 15 0.826 107.44 26 0.942 196.01 37 0.897 116.55 48 0.969 125.93 59 0.894 116.26 
5 0.828 107.65 16 0.771 100.17 27 0.931 120.97 38 0.880 114.38 49 0.834 108.44 60 0.920 119.65 
6 0.705 91.71 17 0.817 106.21 28 0.930 120.90 39 0.973 126.54 50 0.928 120.60 61 0.881 114.56 
7 0.678 79.28 18 0.827 107.54 29 0.893 116.04 40 0.970 126.12 51 0.929 120.82 62 0.959 124.63 
8 0.675 87.78 19 0.950 123.47 30 0.963 125.17 41 0.960 124.75 52 0.860 111.76 63 0.877 114.04 
9 0.851 110.65 20 0.898 116.76 31 0.942 122.40 42 0.927 120.48 53 0.885 114.99 64 0.794 103.24 
10 0.864 112.37 21 0.885 110.45 32 0.948 123.25 43 0.745 96.88 54 0.861 111.97 65 0.901 117.08 
11 0.789 102.60 22 0.930 120.89 33 0.929 120.79 44 0.833 108.32 55 0.855 111.11 66 0.890 115.70 
 
Tabular value of Pearson criterion for 5 percent of the weight level and the corresponding 
number of freedom degrees (χ2tabl = 22.36) is less than the estimated value criterion. Therefore, 
it is possible to state with 95-percent probability that the frequency of evaluation ratios of KW 
pairs in different experts is coordinated in accordance with the calculated rate of concordance. 
Thus, each clothes model can be described with the help of the rating pairs of KW that were 
described in the Table 2. 
As the results of the factor analysis that was described in previously published work [5], six factors 
(components) were highlighted, which can combine all pairs of words of SD that reflect consumer’s 
impressions from clothes. That is why the number of descriptors of SD that must be considered for 
any outfit can be restricted to 6 pairs of words. 
Since these evaluations are subjective, as a result of the survey psychographic profile of one 
dress pattern was constructed (Fig. 2). This profile reflects the average amount of evaluation 
coefficients for each pair of KW. 
As shown in Figure 2 psychographic profile of an outfit visually practically does not differ for 
different groups of experts. That is why a two-sample location test of the null hypothesis such 
that the means of two populations are equal, was performed. Each population was represented 
by values of the same number of rating pairs of KW, but obtained by different groups of experts 
those are designers and consumers. 
The results of the T-test that are shown in the table 5 confirm the null hypothesis. Therefore, 
in order to evaluate the consumer’s impression with semantic differential only one group of 
experts is needed. Moreover, the group may consists of designers as well as consumers. The 
number of experts was determined as the maximum value of sample size for each descriptor 
of SD given that the sample size was calculated for each outfit (Table 5). 
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outfit 5 outfit 28 outfit 35 outfit 46 outfit 65 

 
Figure 2. Examples of psychographic profiles 

 
Table 5. Sample size determination 

Outfit Sample size for the descriptor T-test Outfit Sample size for the descriptor T-test CS FM TdTu BS TN SA CS FM TdTu BS TN SA 
1 10 21 1 12 2 1 0.633 34 17 19 19 9 21 28 0.644 
2 8 1 1 41 9 1 0.199 35 21 24 1 30 1 1 0.204 
3 1 23 1 23 1 1 0.567 36 1 21 24 1 1 30 0.339 
4 1 2 7 28 1 1 0.881 37 5 21 1 24 3 1 0.836 
5 16 17 1 28 1 1 0.721 38 1 21 1 17 1 19 0.063 
6 17 14 1 6 1 1 0.243 39 4 21 24 1 1 1 0.086 
7 7 21 1 21 7 5 0.810 40 10 14 1 1 26 26 0.982 
8 1 16 1 19 13 24 0.539 41 14 14 1 1 21 28 0.046 
9 6 8 1 1 14 1 0.306 42 83 9 1 58 1 1 0.378 

10 4 8 1 30 14 1 0.214 43 7 12 1 28 12 1 0.059 
11 26 14 24 17 13 28 0.885 44 26 1 1 16 30 1 0.027 
12 1 2 8 21 2 1 0.138 45 10 8 26 26 26 1 0.743 
13 9 21 17 16 10 28 0.816 46 17 2 1 1 28 26 0.641 
14 4 14 1 14 2 30 0.156 47 24 14 1 24 3 1 0.046 
15 16 10 1 1 2 1 0.754 48 14 23 13 1 1 1 0.151 
16 1 4 1 26 21 1 0.771 49 21 21 1 7 1 1 0.638 
17 16 16 1 10 14 1 0.638 50 1 21 1 28 1 1 0.433 
18 17 10 1 24 16 1 0.788 51 21 24 9 1 24 6 0.053 
19 24 12 1 1 12 1 0.283 52 14 13 2 28 24 24 0.181 
20 7 13 3 13 26 24 0.666 53 5 12 1 1 2 26 0.170 
21 24 17 23 17 6 30 0.882 54 24 9 24 23 10 1 0.539 
22 6 5 1 1 30 1 0.585 55 10 10 28 2 10 1 0.234 
23 24 10 1 26 16 21 0.174 56 23 5 1 1 1 1 0.243 
24 1 1 26 26 10 5 0.557 57 21 17 16 1 1 1 0.608 
25 17 1 1 19 1 1 0.008 58 6 21 23 24 8 1 0.039 
26 13 1 1 30 24 1 0.734 59 13 12 1 1 1 1 0.102 
27 2 21 1 17 26 30 0.879 60 21 16 1 13 1 1 0.543 
28 23 1 1 2 30 1 0.833 61 30 13 1 24 23 10 0.804 
29 28 24 8 3 1 28 0.463 62 10 14 4 1 1 24 0.551 
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30 5 8 16 19 1 28 0.648 63 10 21 1 24 21 1 0.589 
31 1 10 1 1 1 1 0.869 64 1 16 1 21 24 1 0.839 
32 28 10 24 1 1 30 0.329 65 12 1 1 24 1 1 0.308 
33 23 7 16 1 19 1 0.843 66 7 30 1 23 1 1 0.454 

 
Descriptive statistic was calculated for the dataset of sample sizes. Statistical parameters for 
each descriptor of SD are shown in the table 6.  
 
Table 6. Descriptive statistic 

Parameter CS FM TdTu BS TN SA 
Mean 12.43 13.14 6.55 15.15 10.42 9.22 
Standard Error 1.09 0.92 1.12 1.52 1.25 1.48 
Median 10.00 14.00 1.00 17.00 8.00 1.00 
Mode 1.00 21.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Standard Deviation 8.77 7.43 9.01 12.34 10.09 11.89 
Sample Variance 76.84 55.25 81.22 152.16 101.75 141.33 
Kurtosis -1.20 -0.85 0.00 0.55 -1.15 -1.15 
Skewness 0.26 -0.11 1.29 0.56 0.60 0.88 
Range 29.00 29.00 27.00 57.00 29.00 29.00 
Minimum 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Maximum 30.00 30.00 28.00 58.00 30.00 30.00 
Sum 808.00 854.00 426.00 1000.00 677.00 599.00 
Count 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 

 
 

 
Figure 3. Example of the improved questionnaire 

 
As a result of the calculation, it was determined that the number of experts in the group is the 
maximum value in the range. The descriptor BS has the maximum value that is 58. However, 
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it is not advisable to increase the sample size to such an extent. The descriptor BS is the pair 
of KW that is the description of the colour characteristics. Such characteristics must be 
estimated with software such as GIMP or Photoshop. Therefore, the descriptor was deleted 
from the overview and the number of experts is 30. 
In the figure 3 the improved version of questionnaire is shown. The descriptor BS must be 
evaluated according to the value of brightness that is provided with tools of chosen software. 
In the figure 3 it is presumed to be Colour Picker of Adobe Photoshop. 
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Abstract: The paper presents a research of the factors influencing the cost of readymade garment with 
outsourcing and analysis of the production organization and planning with implemented ERP systems 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Голяма част от производството на облекло в България е ориентирано към т.нар. работа 
на „ишлеме“ и е под прякото влияние на външните поръчки и аутсорсинг. Всеки клиент 
определя стойността на заплащане на изделията и производителят трябва да планира 
вложените материали и труд, както и да подходи гъвкаво при възникване на 
непредвидени такива.   
В тези условия, разпределянето и контролът на разходите играят важна роля в 
организацията на производството, заплащането на труда и ресурсното обезпечаване. 
 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

Съществуват техники за контрол на разходите в производството, които могат да бъдат 
подпомогнати от електронни приложения, улесняващи обратната връзка и непрекъснат 
мониторинг на данните. 
За да се намалят вложенията, се прилага следното: 
1. Правилно поддържане на машините, съоръженията и оборудването - да се 
извършва системно и непрекъснато, по график. За целта е възможно внедряване на 
електронно приложение със заложени указания за напомняне на ежедневният график 
за изпълнение на дейностите по поддръжка; 
2. Ефективно и ефикасно планиране на производството - ще намали ненужните 
спирания на машините и бездействието на служителите. Повишава ефективността от 
работата на машината. Отговорниците, бригадирите и служителите по звена е важно да 
бъдат с много добра подготовка и да боравят свободно с компютърна техника, за да 
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проследяват поредността на поръчките, операциите и др. В последно време се създават 
базови центрове за осигуряване на периодично обучение на служителите на всички нива 
за най-новите технологии, нови и иновативни методи на производство и контрол и др. 
Това е необходимо условие за повишаване производителността и качеството на 
работата; 
3. Намаляване на ненужния извънреден труд - постига се с добра организация на 
наличните ресурси, правилното разпределяне на работата, бърза реакция при поява на 
„тесни“ участъци. Чрез интегрирането на електронна система и средства за отчитане ( 
таблети, баркод четци, клавиатури) се осигурява непрекъсната комуникация между 
звената за производство и мениджърите. Информацията може да бъде проследявана в 
реално време и да се реагира своевременно.; 
4. Използване на квалифицирани и опитни работници – в резултат увеличаване на 
производителността, намаляване допускането на грешки, дефектните продукти и т.н. 
Друг вариант е използването на съвременни автоматизирани машини, съоръжения и 
оборудване за производство. Това е гаранция за добро качество, по-голяма 
производителност, по-малко загуби. Автоматизираните поточни линии изискват по-
малко човешки труд, което води до намаляването и на HR.; 
5. Намаляване на спомагателните времена при движението на материалите, 
изделията и др. Постига се при целесъобразно планиране - проследяване на 
последователността на процесите при производството на продукцията, подходящ подов 
план, възможност за пренареждане на машините и работниците и др.; 
6. Осигуряване на ергономичност и степенуване по важност на работните места в 
линията, звеното, компанията - чрез поддържане на правилно подредено работно място 
и в чисто състояние.; 
7. Ефективно управление на веригата за доставки. Извършва се чрез използване 
на ERP (Enterprise Resource Planning) система. Тази система играе главна роля в 
комуникацията в цялата верига. В реално време клиентите проследяват изпълнението 
на възложената от тях поръчка, с възможност да я променят, да планират и възлагат 
следващите си поръчки, логистиката. Производителят, от своя страна, е информиран и 
получава обратна връзка за всички дейности и може да реагира навременно спрямо 
промените в изискванията на клиентите и др.; 
8. Специализирани одитори по качеството в областта на шевната индустрия. 
Използването им задължиха производителите да внедрят и изпълняват различни 
концепции и инструменти за управление на качеството като: PDCA, Kaizen, 5'S, Bench 
marking, BPR, Quality circle, системи за „Отговорни социални политики“ и др. Отчитането 
и анализирането на изпълнението на тези изисквания налага и внедряването на 
електронни приложения, системи за управление, специални програмни продукти за 
планиране и контрол в шевните предприятия; 
9. Въвеждане на ефективна система за мониторинг и контрол на използването на 
различни ресурси като електроенергия, телефони, мобилни данни и т.н. Тези разходи 
намаляват до 80% след внедряването на електронни приложения за планиране, 
управление и контрол на производството, тъй като се ползва единствено Интернет 
връзка.; 
10. Аутсорсинг на различни дейности, които се нуждаят от специално внимание или 
в които компанията не разполага с ресурси, опит, квалифицирани кадри. Това е разход, 
който нерядко е непредвиден- външни услуги, консултанти, логистика и др.; 
11. Ефективен контрол на инвентара в складовете - води до намаляване на цената 
на поръчките, разходите за закупуване на различни входящи материали, поради 
дефектност, несъответствия и др. 
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При неспазените изисквания за кроене и подготвителни операции се налага 
допълнително използване на наличните материали. Това води до преразходи и 
поръчката не може да бъде изпълнена.  
При внедряването на системи за контрол на инвентара, складовите наличности се 
проследяват от всеки мениджър или отговорник по планирането. В условията на 
аутсорсинг това е много важна част от планирането на производството на облекла. 
Внедрената ERP система проследява наличностите в реално време, а запасите може 
да бъдат постоянно поддържани, като в синхрон клиенти-производители-логистика са 
уведомени за всяка една настъпила промяна. 
Складът е мястото, където всички видове суровини, материали ( основни и 
спомагателни), резервни части и готови продукти се съхраняват в подходяща система. 
"Инвентаризационен контрол" означава точно изчисляване и систематизиране на 
данните за наличности за всеки от изброените по-горе. Управлението на запасите е 
съществен елемент, защото всички от веригата доставки-производство-пласмент имат 
необходимата информация за: 

• необходимото и наличното количество материали; 
• материалите и възложената работа, които не подлежат на обработка; 
• да продължи безпрепятствено производствения процес; 
• да се планира печалбата или загубата на компанията; 
• стойността на запасите и запасите за измерване на потреблението. 

Тази информацияи трябва да се актуализира, като при системите за контрол на 
складовите наличности това става при всяко „влизане“ в системата. Ако се налага ръчно 
актуализиране, то честотата е: 

1. Седмичен контрол; 
2. Месечен контрол на инвентара; 
3. Годишен инвентарен контрол.  
 

ЦЕЛ 
Настоящата работа има за цел да се изследва и анализира организацията на 
производството след внедрени ERP системи за планиране и контрол, както и на 
съответните софтуерни продукти за оптимизиране на дейностите по звена и 
установяване на ефективността им в условията на аутсорсинг. 
 

3. ИЗСЛЕДВАНЕ 
 
Проучването е реализирано в шевна фирма за производство на мъжки класически 
панталони. 
Преди внедряването на ERP система за обратна връзка и информация в реално време, 
съответно на софтуерни продукти за обезпечаване на дейностите в съответните звена, 
изработването на клиентски мостри, логистиката, получаването на обратен коментар, 
отстраняването на неточности и възлагането на поръчката отнемаше от 5 до 7 дни. 
Производството беше съпътствано с грешки, повишени разходи за материали,труд и 
др., а забавянията водеха до заплащане на неустойки. Всичко това намаляваше 
производителността и качеството на готовите изделия. 
С цел премахване на тези негативи се въведе система за планиране и контрол. След 
внедряването й, времето за възлагане на поръчката, бе сведено до 6 часа, като тук се 
включват следните дейности: 

- Скрояване на мострата; 
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- Изработване на мострата. В реално време се прави снимков и видеоматериал, 
промени по отношение на използвани класове машини, съоръжения за гладене, 
специфични технологични операции. Техническите средства за заснемане трябва да 
са с висока резолюция, като се прави снимка или видео на всяка операция; 

- Фитинг (проба) на мострата. Възложителят наблюдава в реално време и във 
видеоформат самото представяне на изделието- облечено от манекен или избран 
модел (обикновено работещ във фирмата); 

- Коментари и забележки в реално време; 
- Последващи уточнения за технологичната последователност, изпращане на всички 

изисквания, снимков и видеоматериал по E-mail и потвърждаване на поръчката. 
При представянето на мострата на видеовръзката присъстват всички, които са пряко 
отговорни с планирането и контролът по изпълнението на цялата поръчка. Така се 
осигурява пълна информираност и обмен на мнения и препоръки. 

 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Изследването в реална производствена среда, при внедрена ERP система за планиране 
и контрол на производството, установи: 
• Времето за изработване на клиентска мостра, логистични и други дейности бе 
редуцирано с 93,3% (фиг. 1) след внедряването и използването на ERP система. 
Възможността за използване на Интернет връзка и данните, обменяни в реално време 
намалиха времето за получаване на обратна връзка и информация за промени в 
технологията на производство. 

          

             
 
              Фиг. 1. 
 

• Разходите за логистика и комуникации бяха редуцирани от 25 лева (опаковка, 
куриерски услуги, комуникационни услуги) на по-малко от 1 лев (разход за 
използване на Интернет връзка в рамките на месечен абонамент на 
предприятието) или с 96% (фиг. 2). 
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     Фиг.  2.     
     

Цялата техническа и технологична документация, свързана с производството на 
дадена поръчка, се изпраща по E-mail, до който достъпът е ограничен и е 
възможен само чрез потребителско име и парола. Системата автоматично 
отчита всяко влизане и излизане, като съхранява информацията за всяка една 
активност. Всички получени файлове се считат за официални документи и се 
съхраняват в базата данни за различните модели (по папки за клиент, и по 
секции- сезон, дамско/мъжко/детско облекло, модели).  
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WOMEN'S DRESSES DESIGN BASED ON RESEARCH OF 

CONSTRUCTIVE AND OTHER ELEMENTS IN THE THRACIAN 
COSTUMES 
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Abstract: Abstract: The Trakia folk costume is unique with its colors, ornaments and silhouette. In this 
ethnographic area has a huge variety of different ornamentation, motifs and embroidery in a wide palette 
of colors. Therefore, it is an object of study in this report. Especially actual in recent fashion seasons 
are ethnic motives, as one of the most famous designers joined folk elements to his recent collections. 
The folk elements can be found in all parts of the outfit including on the accessories. 
Keywords: Bulgarian national costumes, ladies’ dresses. 
 

ДИЗАЙН НА ДАМСКИ РОКЛИ НА БАЗА ИЗСЛЕДВАНЕ 
КОНСТРУКТИВНИ И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ В ТРАКИЙСКАТА 

НАРОДНА НОСИЯ 
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1.УВОД 
 
Българските народни носии са сред най-забележителните творби на народното 
изкуство. Облеклото чрез техниката на тъкане и кроене, чрез материала, формата и 
композицията на множеството части на костюма разкрива съхранени в продължение на 
векове архаични черти. Отделните части на облеклото, украсата и накитите изграждат 
сложна система от знаци, определяща мястото и ролята на човека в обществото, 
неговата полова, възрастова и семейна характеристика. Българското народно облекло 
впечатлява с богатството и многообразието си. Причината за това неизмеримо 
съчетание на форми се крие не само в различията на местата и традициите, в които са 
се зародили, но и в белезите на родовете и племената, съградили българския народ, 
запечатани от отколешни времена и пренасяни и изменяни през вековете.[1,3,4]  
Българската традиционна носия е народното облекло на българина от Възраждането до 
към средата на 20 век. По своя характер носията е всекидневното работно облекло, 
което чрез художествена украса придобива празничен вид. Отличава се с 
изключителната си практичност при трудова дейност, традиционни обреди или 
празненства. Всяка от българските етнографски области се отличават със своя 
специфика и самобитност. Самите носии са изключително богато украсени и служат за 
вдъхновение на множество модни дизайнери и до днес. Българската народна носия - 
символ на етническо единство на народа, но и на специфика и многообразие. Носиите 
са отразявали социалeн статус и принадлежност към определен пол и възраст. 
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Днес в България разграничаваме 6 отделни културни области фиг.1. Добруджанска, 
Родопска, Пиринска, Северняшка, Тракийска и Шопска. Всяка от тях е носител на 
уникална самобитност и специфични характеристики. Народното облекло се приемало 
не само за символ на принадлежност към вяра и език, а и като своеобразен документ за 
самоличност на отделния индивид и свидетелство за културната история на даденото 
населено място.  
 

 
 

Фиг.1. Карта на етнографските области в България 
 

Тракийската фолклорна област обхваща административните области Пловдив, 
Пазарджик, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Елхово, Хасково, Бургас включително и 
община Копривщица. На север се простира до Средна и Източна Стара планина, на 
запад – до Рила и Ихтиманска Средна гора, на юг – до Пирин, Родопите, границите с 
Гърция и Турция, на изток.  
Целта на доклада е да се направи проучване и анализ конструктивните особенности ог 
женската носия в различните подобласти на Тракийски регион, и да се проектират 
съвременни дамски облекла с елементи от тракийската народна носия. 
 
2.ИЗЛОЖЕНИЕ 
 
Следващите редове ще посветим на онова явление, което днес наричаме „мода“, но 
родното историческото време ще запомни под името „народна носия“.Ще разгледаме 
две от най-големите фолклорни области „Тракийска и Странджанска и отделни региони 
в Тракийска област 
Тракия - Във фолклора на тракийците в пълна степен се разгръща изяществото на 
народното творчество, съхранявало българския дух векове наред. Хубави и горди са, 
казват, тракийските моми. Пременени в дълга риза от бял памук с изящна бродерия, 
подобно на българските в другите фолклорни краища, от тях струи нежност, 
жизнерадост и веселие. Върху ризата си в миналото са носили сукман, изработен от 
червен вълнен плат с орнаменти от черно бродирано кадифе и черен гайтан. Престилка 
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от черен вълнен плат с бяла дантела покрива предната страна на сукмана, а кръстът е 
обгърнат с тесен пояс с втъкана в него шарена кърпа или колан с пафти. Украсата на 
главата е богата – венци, китки, монети, мъниста и пера, като някъде се носят и 
шапчици, покрити с кърпа.  
Странджа - Планината на тайните и на широкозлатите и заоблени ридове, долепила 
своите западни склонове до Тракийската област, е представена от народна премяна, 
силно наподобяваща носената в низината. Богатите краски и пъстроцветни съчетания в 
елементите на странджанската носия хващат окото и внасят разнообразие и 
индивидуалност в излъчването на странджанци. Женската носия е сукманена, красиво 
съчетаваща цветовете на трибагреника. Основният елемент – сукманът, е от вълнена 
тъмно-цветна тъкан със затворена туникообразна форма. Полите и пазвите на сукмана 
са с богата украса от сплетени разноцветни върви, гайтани или дантели, изработена е 
от везмо или е с пришити цветни сукна. Предната престилка, наречена „фуста“ 
обикновено съчетава няколко цвята – бяло, зелено, червено и жълто, за да постигне 
контраст спрямо тъмния плат на сукмана. Част от костюма е и вълнения пояс, който 
също е цветен – червен, оранжев или тъмно винен.[6] 
 
2.1. Елховска носия 
 
Характерни елементи за елховската носия са: сукман – туникообразен, клинат в черен 
цвят; риза - бяла памучна или коноп; връхна дреха - антерия, джубе и късе-елек; 
забрадка (дюлбен); престилка – основен цвят червен с мотиви; пояс- много цветен. 
Сукманът се състои от обшивка около прорезана пазвата, наречена гази с правоъгълна 
форма с различна ширина. Нашивали се направо върху сукмана или върху отделно 
сукманено парче, което после се зашивало на определено то място. На долния край на 
сукмана  на 10-15 cm от зъбчежа (везмо обшиващо ръба на сукмана), има особен вид 
шевица наречена шитя . Шитята и вида на газите определят имената на 
сукманите.Сукманите от Елховско са: Подшитник; Писаните бялки; Смесените бялки; 
Аленик и различни разновидности на основните сукмани. Те са единни по кройка и стил, 
но с различие на някои основни елементи – по-често, газите, сърмата , полите и др. С 
течение на времето сукмана претърпява промени продиктувани от естетически 
съображение без да се променя като цяло кройката. Добавяли се многобройни 
странични клинове, което се придава ширина на сукмана. Друга част от традиционното 
облекло е фустанелата. Тя е ушита от домашно тъкан памучен плат на цветни райета. 
Пристилката едноплата, прибрана с основен  цвят червен с различни георметрични, 
животински елементи фигура 2,[5,7] 
 
2.2. Каротска носия 
 
Ризата в Кариотската носия се крои по същия начин както ризите в целия Тракийски 
регион. Ръкавите са прави с еднаква ширина горе при рамото и долу при китката. Цвета 
на ризите е син, и по-рядко бял. Орнаментиката е о протежение от рамо до китка и около 
китката с което се различават от досега разгледаната риза. Сукманът отново 
туникообразен в основен черен цвят. Декорацията е съсредоточена отново горе по 
пазвите и долу по полите. Полите са украсени предимно геометрични фигури в 
определена последователност на цветовете: черен, червен, тъмнозелен, пак черен и 
оранжев правоъгълник. Престилките  са червени, еднопласти, прибрани от вълнен плат 
с геометрични орнаменти съсредоточени предимно в долният си край.Поясът- отново 
цветен с линеарни орнаменти разположени диагонално. В двата си края завършвал с 
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10 см. ресни в същите цветове. Поясът се навива около кръста, така че краищата да се 
застъпват и ресните да падат в страни фигура 2. 
 
2.3. Хасковска носия 
 
Основен елемент и тук е отново ризата. Тя е бяла, достига по глезените с дълги прави 
ръкави. Характерно за украсата тук е ръчно плетената дантела, плетени пулчета и 
маниста. Сукманът е вълнена дреха без ръкави в черен цвят. Тук за пръв път се 
появява така нареченото диплене. Украса разположена по полите на сукмана и пазвите. 
Преобладаващи са отново геометрични елементи в червено, оранжево,жълто, бяло. 
Поясът-многоцветен. Върху сукмана са носили аладжа. Престилката на сукманената 
носия  е червена с дължината на сукмана. В нея са втъкани разноцветни елементи 
подредени вертикално фигура 2. 
 
2.4. Пловдивска носия 
 
Пловдивската носия се разделя на два основни типа: Сукманена носия и Саичена 
народна носия. От своя страна сукманената народна носия се разделя на три подтипа, 
сукмнена носия от Тракийски тип, сукманена носия от Средногорски тип, суканена 
носия от Родопски тип. 
 
2.4.1. Сукаманено облекло от тракийски тип 
 
Състои от риза, сукман, престилка, връхна дреха и някои допълнителни части. Ризата е 
права с позната до сега кройка. Прави дълги ръкави в бял цвят. Сукмана отново е тесен 
прибран от черен шаяк. С течение на времето сукмана претърпява промени 
продиктувани от естетически съображение без да се променя като цяло кройката. 
Добавяли се многобройни странични клинове, което се придава ширина на сукмана 
Друга част от традиционното облекло е фустанелата. Тя е ушита от домашно тъкан 
памучен плат на цветни райета. Пристилката едноплата, прибрана с основен  цвят 
червен с различни георметрични, животински елементи. 
 
2.4.2. Сукманена носия от Средногорски тип  
 
Женското облекло от Средногорието не се различава съществено от общоприетия 
традиционен костюм от сукманен тип. Ризата е със същата позната кройка. Сукмана е 
тесен и прав. Тук сукмана е малко по-къс и има сърцевидно изрязана пазва. Коланите, 
представляват ивици от черен, бял шаяк или червено сукно, нашити с разноцветни 
вълнени и копринени конци фигура 2. 
 
2.4.3. Суканена носия от Родопски тип 
 
Ризата запазва същото название и кройка..Сукманът е от черен шаяк, с характерна 
особеност  дългите ръкави разцепени при китката. Пазвата е дълбоко извита и с малка 
цепка към кръста, която се закопчава с две-три телени копчета. Перестилките  те са 
типично родопски по вид със своите дребни или по-едри квадрати от червени и зелени, 
червени и жълти или жълти, оранжеви и червени ивици. 
 
Саичена народна носия. В сравнение със сукманената носия саичената има 
сравнително единен характер. Особеност на облеклото от саичен тип е носената над 
ризата отворена дреха наречена сая, която е направена от домашен плат на 
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разноцветни ивици. Преобладаващ е ярко червен цвят, който и до днес е определящ 
цвят в тракийската народна носия. Саята се разширява от двете страни и придава 
разперен вид на полата. 
 
2.5. Бургаска носия 
 
Ризата отново е туникообразна с праволинейна форма, а украсата и е във вид на тесни 
вазбени ивички , разположени около ръбовете на полата и ръкавите. По отношение на 
кройката и цвета на ризата в целия район има почти пълно единство. Шевицата, 
тъканата или плетената украса по ризата е разположена по краищата й и представлява 
своеобразна рамка на дрехата. Сукманът се носи непосредствено върху ризата. 
Долната част на сукмана се дипли (плисира) със ситни плисета.  Декорацията на сукман 
, в е съсредоточена главно по полите. Тя се състои от белки, апликирани едноцветни и 
разноцветни ивици плат. Престилка е специфичната художествена украса, проявена в 
твърде голямото й разнообразие наречена ута. Късакът  наречен още „късе”, е връхна 
дреха, характерна за сукманената носия  в този край. Шие се от черен шаяк, но е 
колоритен и впечатляващ. Той е с цел гръб, без ръкави, двете му предници са разкроени 
с клинове, вмъкнати от раменната извивка (наречени „башове”). фигура 2   
 
2.6. Сливенска носия 
 
Носите от Сливен фигура 2 се съотоят от риза с туникообразна кройка, която се покрива 
напълно, поради което липсва шевична украса. В празник над ризата млатите жени 
обличали „долна фуста“ предназначението на която било да дава обем на горната 
дреха. В кръста жената опасва вълнен колан, широк 4-5 см. с пъстроцветни ивички. В 
празничните дни жените вместо ивици опасвали чапрази-пафти и сърмен колан. 
Неразделна част от композицията на костюма е престилката, имаща две разновидности. 
Първият вид е престилката за ежедневието. Тя е едноплата, разноцветна от домашно 
тъкан вълнен плат, а втория били така изрисуван, че наподобявали картини. Сливен е 
известен и с още едно уникално изкуство това е везбеното. След появата на тъкането 
се появява и шевицата. Характерно за сливенската шевица е голямото разнообразие от 
колорит и форми. 
 
3. ДИЗАЙН НА ДАМСКИ РОКЛИ НА БАЗА ИЗСЛЕДВАНЕ КОНСТРУКТИВНИ И ДРУГИ 
ЕЛЕМЕНТИ В ТРАКИЙСКАТА НАРОДНА НОСИЯ 
 
В дизайна на съвременни дамски рокли. са използвани характерни елементи от народни 
носии от различните подобласти на тракийски регион[2]. 
На фигура 3 е представена Дамска рокля в плътно прилягащ силует, с дължина до 
коляното, високо повдигната талия  с цветен колан наподобяващ пояса с характерните 
си цветове от Бургаско. Горната част на роклята е оформена с презрамки върху които 
преминава  шевица . Същата шевица е ориентирана по линия на дължината над която 
има апликирани и народни мотиви, напомнящи орнаментирането на сукмана от 
Бургаско. 
Следващият модел представен на фигура 4 е на дамска рокля в Y образен силует. 
Прилягането на изделието към фигурата в областта на талията и над нея е с постепенно 
разкрояване по линия на дължината. Роклята е в цвят, който се среща и в сукманите от 
Сливен. Деколтето е под форма на правоъгълник, също характерно за носиите от 
областта. По линия на дължината преминава шевица в богата орнаментика с цветове 
наподобяващи  автентичните носии от  Тракийска област. 
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На фигура  5 е представена дамска рокля в плътно прилягащ силует в така характерен 
червен цвят на народности носия от Подвивки регион. Роклята е с прехлупване като по 
цялато си протежение  от рамо до линия на дължината преминава шевица с растителни 
елементи. Дължината на ръкава е до лакътя. 
 

   

Елховска носия Кариотска носия Хасковска носия 

   

   

Средногорска носия Бургаска носия Сливенска носия  

Фиг.2 Народни носии от Тракийска област на България – общ вид 
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Следващия модел фигура 6 е на дамска рокля предназначена за ежедневни и 
официални поводи, с ръкав от дантела типично за Хасковската народна носия. Роклята 
е в тъмно сив към черен цвят отново типичен за региона. Орнаментиката в колана и по 
пазвата е взаимстван от Сливенската престилка. Дължината на роклята е до коляното 
,което я прави модерна 

                                                       
Фиг.3. Рокля в плътно прилягащ силует             Фиг.4. Рокля в Y образен силует 

                                                   
       Фиг.5 Рокля в плътно прилягащ силует                     Фиг.6 Ежедневна дамска рокля  
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На фигура 7е представена Дамска рокля от две части с високо деколте. Едната част е с 
дължина над коляното, а другата е с дължина до глезените. Като основен елемент е  
дантелата характерна за Хасковският традиционен костюм. Другата част на роклята е 
взаимставана от Аладжата от Хасковски костюм, а закопчаването и разкрояването 
наподобява саята от Пловдивската народна носия. 
Следващия модел представен на фигура 8 е на дамска ежедневна роля с дължина до 
коляното и ръкав до лакътя. Цвета на роклята е взаимставан от Пловдивската народна 
носия, а деколтето е под правоъгълна форма, характерно за Елховската народна носия.  
 

                            
 

 Фиг.7. Дамска рокля от две части с високо деколте 
 

По него е изработена шевица в характерни цветове. Същата шевица е пренесена и 
върху външно прешития джоб. 
Последния модел е на дамска асиметрична рокля предназначена както за ежедневието 
така и за по-официални поводи фигура 9. Цвета на роклята е бял характерен цвят за 
ризите в Тракийска област. Роклята е изработена от лен. По линия на деколтето, както 
и по линия на дължината е пришита шевица в характерна за Елховската носия цветове. 
Ръкава наподобява и „бръчкания ръкав„ от същата носия. Започващ с ширина и 
завършващ с маншет с шевица. 
 
3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Получените в работата резултати показват, че: 
- По отношение на кройката си автентичните носии са едни и същи прави и прибрани до 
тялото, докато съвременните по-широки и по-удобни за носене.  
- Престилката е с основен червен цвят  характерен за цялата област, но с различни 
везбени орнаменти-геометрични, растителни, като престилките наподобяват картини. 
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Фиг.8. Дамска ежедневна роля с дължина до коляното и ръкав до лакътя 

                  

Фиг.9. Дамска асиметрична рокля 
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- На база на направеното проучване са проектирани девет модела дамски рокли в 
съвременен стил с елементи характерни за Тракийски област, като три от тях са 
конструирани и моделирани . 
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DESIGN OF LADIES’ JACKETS ON THE BASE OF INVESTIGATION 
OF 3D ELEMENTS IN THE LATEST FASHION TRENDS 

 
Tanya Peneva, Zlatina Kazlacheva, Petya Dineva 

Faculty of Technics and Technologies, Trakia University, Bulgaria 
Graf Ignatiev 38, 8600 Yambol, Bulgaria, e-mail: tannna58971701@abv.bg, 

zlatinka.kazlacheva@trakia-uni.bg, petya.dineva@trakia-uni.bg 
 
 
Abstract: The paper presents an investigation of the latest fashion trends in ladies’ jackets with 3D 
element. The study is made with the help of statistical method of correspondence analysis. With the 
help of correspondence analysis connections between the type of 3D elements and other design 
features have been got. The strongest connections show trends between fashion features for the latest 
season. The results of the study are applied in fashion design of ladies’ jackets. An investigation of 
connections between different type of fashion features in the latest trends lead to facilitation of the 
creative process and variety of new successful designs. 
Key words: fashion design, latest trends, ladies’ jackets, the latest trends. 
 
 

ДИЗАЙН НА ДАМСКО САКО НА БАЗА ИЗСЛЕДВАНЕ 
ФОРМООБРАЗУВАНЕТО НА ТРИИЗМЕРНИ ЕЛЕМЕНТИ СПОРЕД 

ПОСЛЕДНИТЕ МОДНИ ТЕНДЕНЦИИ 
 

Таня Пенева, Златина Казлачева,  Петя Динева 
Тракийски университет – Стара Загора, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол 

Ямбол 8600, ул. Граф Игнатиев 38, e-mail: tannna58971701@abv.bg, 
zlatinka.kazlacheva@trakia-uni.bg, petya.dineva@trakia-uni.bg 

 
 
1. УВОД 
 
При представянето на последните модни тенденции всяка характеристика се разглежда 
самостоятелно, което от гледна точка на дизайнерското проектиране на цялото изделие 
е недостатъчно. Всички модни характеристики, които участват в композицията на една 
дреха си взаимодействат помежду си и именно това взаимодействие прави дизайнът 
успешен или не. 
Едни от най-интересните и най-малко изследваните формообразуващи модни 
характеристики са триизмерните елементи и основна цел на настоящия доклад е 
изследване на взаимовръзките между видовете 3D елементи и формообразуващи им 
характеристики и композиционни средства. 
 
2. ИЗПОЛЗВАН МЕТОД 
   
Възможност за анализ на взаимовръзката между модните характеристики, изграждащи 
едно изделие ни предоставя статистическия метод анализ на съответствията. [1-4] 
Анализът на съответствията е нагледна изследователска техника, разработена да 
анализира двуходови и многоходови таблици, съдържащи информация за 

mailto:tannna58971701@abv.bg
mailto:tannna58971701@abv.bg
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взаимовръзките между две или повече групи изследвани непараметрични величини. 
Могат да бъдат представени както като числови величини така и графично. В 
двуизмерна или многоизмерна графика се представят взаимовръзките между отделните 
представители на изследваните групи. 
За провеждане на настоящото изследване са проучени 50 модела, подбрани от 
колекциите на световно известни дизайнери  Elie Saab, Nina Ricci, Zahair Murad, Cristian 
Siriano, Lanvin, Chanel, Givenchy, Antonio Berardi, Alexsander McQueen, Tom Ford,  
Fendi, Giorgio Armani за сезона есен-зима, 2017/2018, облекла „готови за носене“, Ready-
to-wear [5], съдържащи триизмерен елемент. Анализът на съответствието е направен с 
цел да бъдат обхванати възможно най-много модели на утвърдени световно известни 
модни къщи, с основна идея създаване на нови модели дамски сака на основа на 
резултатите от анализа на съответствието.  
 Изследвани са следните взаимовръзки: 
 Взаимовръзка между триизмерен елемент и силует на изделието; 
 Взаимовръзка между триизмерен елемент  и неговото местоположение; 
 Взаимовръзка между триизмерен елемент и дължина  на изделието; 
 Взаимовръзка между триизмерен елемент и неговото направление; 
 Взаимовръзка между триизмерен елемент  и симетричността на модела. 

Изследването е направено с помощта на софтуер MatLab 2013.  
 

3. ИЗСЛЕДВАНЕ И РЕЗУЛТАТИ 
 

3.1. Изследване на взаимовръзката между триизмерен елемент и силует на 
изделието 
  
В таблица 1 са представени честотите на съвпадение между вида триизмерен елемент 
и силуета на изделието за 50-те изследвани модела. Графиката на фигура 1 показва 
силата на взаимовръзките между триизмерните елементи и силуетите на база анализа 
на съответствията. Колкото по-близо е определен триизмерен елемент до вида силует, 
толкова по-силна е взаимовръзката между тях, и следователно тази комбинация е 
актуална през изследвания моден сезон и обратно, колкото по-раздалечени един от друг 
са триизмерен елемент или детайл и силует, толкова по-слабо си взаимодействат.  
Таблица 1 и графиката на фигура 1 показват, че за сезон есен-зима 2017/2018 
съществува силна взаимовръзка между полувтален силует и триизмерните елементи: 
драперия, двустранни и едностранни чупки и плисета. Детайлът с триизмерни елементи 
пеплум е неразривно свързан с Х образния силует. 
 
Таблица 1. Честоти на съвпадения между триизмерен елемент и силует  

Елемент 
Силует 
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О
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Полувтален 4 0 0 7 8 2 2 1 24 
Х - образен 0 9 0 0 0 0 0 7 16 
Прав 0 0 3 1 0 2 0 3 9 
U – образен 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Общо 4 10 3 8 8 4 2 11 50 
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Фиг. 1. Нива на взаимовръзките между триизмерен елемент и силует 
 

3.2. Изследване на взаимовръзката между триизмерни елементи и 
местоположението им  
  
В таблица 2 са представени честотите на съвпадение между вида на използвания 
триизмерен елемент и местоположението му. Фигура 2 показва силата на 
взаимовръзките между триизмерните елементи и местоположението им на база анализа 
на съответствията. От таблица 2 става ясно, че триизмерни елементи са разположени 
по линии на талията, на страничен шев, ръкавния овал, на гърдите, произволна избрана 
линия върху ръкава. Срещат се и елементи разположени по предни части и джобове. От 
фигура 2 става ясно, че най-силно изразена е взаимовръзката между линия на талия и 
пеплум. Друга силна взаимовръзка съществува между комбинирането на елементи и 
произволно избраните линии на ръкава и ръкавния овал. Двустранните чупки са 
неразривно свързани с джобовете а драпериите се разполагат в линията на страничния 
шев. 

 
Таблица 2. Честоти на съвпадения между триизмерен елемент и местоположение 

Елемент 
Местоположение 

Др
ап

ер
ия

 

Кл
ас

ич
е-

ск
и 

пе
пл

ум
 

Н
аб

ор
 

Ед
но

с-
тр

ан
ни

 
чу

пк
и 

Дв
ус

тр
ан

-
ни

 ч
уп

ки
 

В
ол

ан
и 

П
ли

се
та

 

Ко
м

би
ни

-
ра

ни
 

ел
ем

ен
ти

 

О
бщ

о 

Линия на страничен шев 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
Линия на талията 2 10 0 5 0 0 2 3 22 
Линия на ръкавен овал 0 0 2 1 0 0 0 0 3 
Произволна линия върху ръкава 0 0 1 1 0 3 0 3 8 
Предни части 0 0 0 0 3 0 0 1 4 
Линия на гърдите 0 0 0 1 0 0 0 1 2 
Джобове 0 0 0 0 5 0 0 0 5 
Комбинирано 0 0 0 0 0 1 0 3 4 

Общо 4 10 3 8 8 4 2 11 50 
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Фиг. 2. Нива на взаимовръзките между триизмерен елемент и силует 
 

3.3. Изследване на взаимовръзката между триизмерен елемент и дължина 
 

В таблица 3 са представени честотите на съвпаденията между използваните 
триизмерни елементи и дължината на дамските сака, графиката на фигура 3. показва 
нивата на взаимодействието им. Колкото по-близо е определен триизмерен елемент до 
определената дължина, толкова по-силна е взаимовръзката между тях, и следователно 
тази комбинация е актуална през изследвания моден сезон. Обратно, колкото по-
раздалечени един от друг са триизмерен елемент или детайл и определената дължина 
, толкова по-слабо си взаимодействат през модния сезон.  

От графиката на фигура 3 става ясно,че през настоящия сезон има следните ярко 
изразени взаимодействия:  
 Саката, при които е използван като формообразуващ детайла с триизмерни 

елементи пеплум са с дължина около средата между линията на талията и 
ханша;  

 Саката с формообразуващи елементи набор, различни видове драперии и 
комбинация от два или повече триизмерни елемента проявяват силна 
взаимовръзка с дължината до линия на ханша; 

 При воланите, двустранните и едностранните чупки са възможни дължини до 
линия на талията и под линията на ханша. 

 
3.4. Изследване на взаимовръзката между триизмерен елемент и направление  

 
В таблица 4 представени честотите на съвпаденията между триизмерен елемент и 
направлението му. Графиката от фигура 4 пространствено представя нивата на 
взаимодействието им. За изследвания моден сезон се очертават следните зависимости: 
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Едностранните и двустранни чупки са разположени диагонално; плисета, набори, 
драперии вертикално, а класическият пеплум е с хоризонтално разположение. 
Таблица 3. Честоти на съвпадения между триизмерен елемент и дължината  

Елемент 
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Линия на ханша 2 6 0 3 3 2 0 4 20 
1/2 между линия на ханш и 
талия 2 2 2 1 0 0 0 5 12 
Линия на средата на прасеца 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Под линия на ханша 0 0 0 1 2 1 0 0 4 
Линия на коляното 0 0 0 3 0 0 2 2 7 
Линия на талията 0 0 1 0 3 1 0 0 5 
1/3 между линия на талия и 
ханш 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Общо 4 10 3 8 8 4 2 11 50 
 

 
 

Фиг. 3. Нива на взаимовръзките между триизмерен елемент и дължина  
 
Таблица 4. Честоти на съвпадения между триизмерен елемент и направлението  

Елемент 
Направление 

Др
ап

ер
ия

 

Кл
ас

ич
ес

ки
 

пе
пл

ум
 

Н
аб

ор
 

Ед
но

ст
ра

нн
и 

чу
пк

и 

Дв
ус

тр
ан

ни
 

чу
пк

и 

В
ол

ан
и 

П
ли

се
та

 

Ко
м

би
ни

ра
ни

 
ел

ем
ен

ти
 

О
бщ

о 

Диагонално 1 0 0 4 2 0 0 1 7 
Хоризонтално 2 10 1 2 0 2 0 1 18 
Вертикално 1 0 2 2 6 1 2 3 17 
Комбинирано 0 0 0 0 0 1 0 7 8 

Общо 4 10 3 8 8 4 2 11 50 
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Фиг. 4. Нива на взаимовръзките между триизмерен елемент  и направлението му  
 

3.5. Изследване на взаимовръзката между триизмерен елемент и симетричност/ 
асиметримност  
 
В таблица 5 са представени честотите на съвпаденията между триизмерен елемент и 
симетричност/ асиметричност при дамските сака. Графиката от фигура 5 
пространствено представя нивата на взаимодействието им. На база анализа на 
съответствията маже да се направи извода, че използването на триизмерни елементи 
при дамските сака е симетрично, като проявление на асиметрия в симетрията се 
проявява при драпериите. 
 
Таблица 5. Честоти на съвпадения между триизмерен елемент, детайл и симетричност  
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Симетрия 
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Симетричност 2 10 3 7 6 4 2 11 45 
Асиметричност  0 0 0 0 2 0 0 0 2 
Асиметрия в 
симетрията 2 0 0 1 0 0 0 0 3 

Общо 4 10 3 8 8 4 2 11 50 
 

4. ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 
 
На фигури от 6 до 12 са представени модели дамско сако с триизмерни елементи, като 
дизайнът е разработен на база силните взаимовръзки между вид триизмерен елемент 
и други модни характеристики, получени в резултат от анализа на съответствието на 
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последните модни тенденции. 
 

 
 

Фиг. 5. Нива на взаимовръзките между триизмерен елемент и симетричност  
 
На фигура 6 е представено сако с класически пеплум с къдри. На фигура 7 е яката с 
двустранни чупки. На фигура 8 е представен модел с пеплум с форма, резултат и от 
къдри и от едностранни чупки. Фигура 9 показва модел с ръкави с къдри. Фигура 10 
представя сако с балонообразна част на ръкавите, получена чрез разкрояване и набори. 
Акцент в модела е и триизмерна декоративна пандела. На фигура 11 е показан А 
образен силует с къдри. Фигура 12 представя модел на дамско сако с пеплум с къдри с 
неравна дължина. Достигаща в задна част до линия на коленете. 

 
5.  ИЗВОДИ 
 
От направения анализ на съответствията може да се направят следните изводи, които 
могат да се считат и за определящи тенденциите при използването на триизмерни 
елементи при проектирането на дамските сака: Най-силна е взаимовръзката между 
детайлът с триизмерни елементи пеплум и Х-образния силует. Дължината на саката са 
до линия на ханша или до средата между двете линия на талия и ханш. Изделията като 
цяло са симетрични, като се среща и проявление на асиметрия в симетрията. Най-често 
триизмерни елементи се използват при формообразуването на талията, с цел 
придаване допълнителна женственост на силуета или всички възможни линии по 
ръкавите. Направлението е най-ярко изразено като вертикално при плисетата, 
едностранни и двустранни чупки, хоризонтално при класическия пеплум и диагонално 
при различните видове драперии. 
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Фиг. 6.  Пеплум с къдри 
 

 
Фиг. 7. Яка с двустранни плохи 

  
 

Фиг. 8. Пеплум с едностранни чупки 
 

Фиг. 9. Ръкави с волани с къдри 



 

ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017 
October 19-20 2017, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2017/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2017 ISSN 1314-9474                      
123 

 

   
 

Фиг. 10. Ръкави с набори 
 

Фиг. 11. А образен силует 
с къдри 

 
Фиг. 12. Пеплум с къдри 

 
Прилагането на резултатите от направеното изследване води до улеснен креативен 
процес и разнообразие при проектирането на нови модели дамско сако. 
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ANALYSIS OF MAJOR TECHNOLOGICAL OPTIONS FOR COLLAR 
FROM LINING PRODUCTS  
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Yambol St G. Ignatiev "№ 38 tel. 088 242 5913 e-mail g_dolapcieva@abv.bg 
 

 
Abstract: The collar is one of the main details of the clothing. The wide variety determines 

different technological ways of their production. 
 In this report, we show the various technological options for processing and attaching a jacker to 

a lining product. 
Keywords:. collar, rever, clothing, technology, craftsmanship 

 
АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ТЕХНОЛОГИЧНИ ВАРИАНТИ ЗА 

ИЗРАБОТВАНЕ НА ЯКА НА ИЗДЕЛИЯ С ХАСТАР 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ  
   
Един от важните детайли в решението за художественото оформяне на облеклото е яката.  
Голямото разнообразие на яките ги  класифицира по следните критерии:   според 
конструкцията; формата; начин на прилягане; вида на текстилния материал; вида на 
изделието, на което ще бъде прикачена яката; технологичната изработка и прикачване 
към изделието. Изброените критерии са взаимно свързани и познаването им е от важно 
значение при избора на технологичната обработка на яката [3]. 
Правилното технологично изпълнение придава завършен и красив вид на изделието. 
Многовариантността на технологичните методи за изработка и прикачване на яките към 
изделието, определя необходимостта от тяхното познаване. 
В настоящия доклад показваме различните технологични варианти на обработка и 
прикачване на яка- ревер към изделие с хастар.  
 
2. МЕТОДИ 
Преди прикачване на яката, детайлите от облеклото - мостри, предни части, гръб, хастар и  др.  
са предварително обработени до положение за прикачване на яката. 
Технологичната обработката и монтажа на яките е различна и зависи от редица фактори.  
Факторите, влияещи на избора на технологичeн  вариант за изработване и прикачване на 
яка-ревер към изделие с хастар са: 

• конструктивните особености на яката; 
• свойствата на основния плат на изделието; 
• вида на облеклото- официално, спортно, работно, ежедневно и др.; 
• наличното техническо оборудване; 
• познаването на всички технологични варианти, както и начина за 

изработването им 
Изработването и прикачването на яка към изделие включва три етапа (фиг.1):  

I.Етап- обработка на горна яка; 
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II.Етап -обработка на долна яка; 
III.Етап -прикачване на яката към изделието. 

 

 
 

Фигура 1. Етапи на подготовка и прикачване на яка към изделие 
 

Горната и долната яка конструктивно могат да бъдат цели или от  две части (фиг.2). 
Когато яката е конструирана  от две части - горна част и столче се наричат горна яка със 
столче и долна яка със столче.  
В зависимост от технологията, яката със столче може да се изработи по два начина: 

• Съединителния шев на столчето и горната част на яката да се разглади 
(разтвори);  

Съединителния шев на столчето и горната част на яката да се заглади (залегне).  
Изборът на разтваряне или заглаждане на шева зависи от свойствата на текстилния 
материал и вида на облеклото. При загладения шев двете резерви на столчета и яката 
се заглаждат към столчето. Получава  се натрупване на текстилен материал към единия 
детайл. При разглаждане на шева равномерно се  разпределят резервите към двата 
детайла. Тези два технологични начини се наблюдават при   II, III и IV вариант, при които 
горната или долната яка са от две части столче и горна част на яката (фиг.4). Ако плата 
е по-дебел,твърд се прилагане метода на  разглаждане на резервите. Този метод се 
прилага при изработване на дамски сака, жакети, джемпъри, палта и официални 
облекла. 
Варианти на съединяване на горна и долна яка са (фигура3): 

I.  Цяла горна яка се съединява с цяла долна яка; 
II. Цяла горна яка се съединява с долна яка със столче;  
III. Горна яка със столче се съединява с цяла долна яка; 
IV. Горна яка със столче се съединява с долна яка със столче. 

На фигура 3 в зависимост от вида на яката, схематично са показани 7 варианта на 
съединяване на горната и долната яка.  
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Фигура 2. Подготовка на горната яка 
 

Мястото на прикачване на яка – ревер към вратната извивка на изделие с хастар, 
условно може да се раздели на три участъка:  

1 участък- прикачване на горна и долна яка с лявата предна част и мострата;  
2 участък-прикачване на горна и долна яка към  вратната извивка на гърба на 

изделието  и хастара; 
3 участък- прикачване на горна и долна яка с дясната предна част и мострата. 

В тези три участъка, отбелязани на фигура 4  горната и долната яка могат да се 
прикачват към изделието с хастар в отворено или в затворено (заедно) положение.  
Съществуват 4 технологични начини за прикачване на горната и долната яка в тези три 
участъци на облеклото: 

1. Поотделно изминаване на горна яка с лявата (дясната) вратна извивка на 
предната част и долна яка с левия (десния) ревер на изделието (участък 1 и 3). 

2. Заедно изминаване на горна яка с лявата(дясната) вратна извивка на предната 
част и долна яка с левия (десния) ревер на изделието (участък 1 и 3). 
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Фигура 3. Схема на технологични варианти на съединяване на горна и долна яка 

яката 
 

 
 

Фигура 4.Участъци на прикачване на яката към изделие 
 
3. Поотделно изминаване на горна яка с вратната извивкана хастара и долна яка 

с вратната извивка на изделието (участък 2). 
4. Заедно изминаване на горна и долна яка с вратната извивка на гърба на  

изделието и хастараза (участък 2);  
Посредством  комбиниране на четирите технологичните начини за прикачване на горна 
и долна яка в съответните три участъка  се получават четири  варианта: 

I вариант -О-О-О;  
II вариант -О-З-О; 
III вариант -З-О-З; 
IV вариант -З-З-З. 
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За да има симетрия на левия и десния ревер на изделието, начинът на прикачване на 
горната яка към мострата и долната яка към предната част, трябва да е еднакъв в 1-ви 
и в 3-ти участък (фиг.5).Това необходимо изискване не зависи от избора на вариант на 
прикачване. 

 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                

Фигура 5. Варианти за прикачване на яка към изделие 
 

Седемте вида яки  могат да се прикачват по четири технологични варианти. Яката от 1 
вид -  (горна и долна цяла яка) може да се прикачи към иделие с хастар по следните 
начини (отбелязани с черни линии към съответните 4 варианта): 

- Отворено положение в трите участъка (О-О-О); 
- Отворено положение в първи и трети участък и затворено във втори (О-З-О); 
- Затворено положение в първи и трети участък и отворено във втори (З-О-З); 
- Затворено положение в първи и трети участък и затворено във втори (З-З-З); 

Останалите видове яки също могат да се прикачат по четирите варианта отбелязани на 
фигура 6 с цветните линии към тях. 
Така получените варианти са общо 28 (фиг.6).  
 

3. РЕЗУЛТАТИ 
 

Анализът на технологичните начини за изработване и прикачване на яка-ревер към 
изделие с хастар показва голямо разнообразие, при което се получават 28 технологични 
варианта.   
 

I вариант- комбинация 1 и 3; 
(ООО) 

Поотделно изминаване на горна 
яка с лявата (дясната) вратна 
извивка на предната част и долна 
яка с левия (десния) ревер на 
изделието (участък 1 и 3). 
Поотделно изминаване на горна 
яка с вратната извивкана хастара 
и долна яка с вратната извивка на 
изделието (участък 2). 

II вариант- комбинация 1 и 4; 
(ОЗО) 

Поотделно изминаване на горна 
яка с лявата (дясната) вратна 
извивка на предната част и долна 
яка с левия (десния) ревер на 
изделието (участък 1 и 3). 
Заедно изминаване на бодов ред 
на горна и долна яка с вратната 
извивка на гърба на  изделието и 
хастара за (участък 2); 

IV вариант- комбинация 2 и 4; 
(ЗЗЗ) 

Заедно изминаване на горна яка с 
лявата (дясната) вратна извивка на 
предната част и долна яка с левия 
(десния) ревер на изделието 
(участък 1 и 3). 
Заедно изминаване на горна и 
долна яка с вратната извивка на 
гърба на  изделието и хастара 
(участък 2); 

III вариант- комбинация 2 и 3; 
(ЗОЗ) 

Заедно изминаване на горна яка с 
лявата(дясната) вратна извивка 
на предната част и долна яка с 
левия (десния) ревер на 
изделието (участък 1 и 3). 
Поотделно изминаване на горна 
яка с вратната извивкана хастара 
и долна яка с вратната извивка на 
изделието (участък 2). 
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Фигура 6. Технологични варианти на изработване и прикачване на яка-ревер към 
изделие с хастар 

 
Разгледани са всички технологични варианти на обработка и прикачване на яка –ревер 
към изделие с хастар. Тези варианти са подходящи за дамско сако, палто, шлифер и др. 
За по-голяма нагледност разнообразието на варианти е представено в графичен вид. 

 
4. ИЗВОДИ 

Определени са факторите влияещи на избора на вариант за обработка и прикачване на 
яката към изделието. 
Всички варианти трябва добре да се познават от технолозите за да могат в зависимост 
от изброените фактори да изберат подходящия начин на изработка и прикачване  към 
съответното изделие. 
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TECHNOLOGICAL VISOALIZATION OF MODERN MODELS OF 

COLLARS OF WOMEM JAKETS 
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Abstract There is big variety of modern collars for women’s jackets and this determines various 
technological methods for making and attaching. Through visualization, differences in technological 
methods are easily and quickly perceived. The using of appropriate means for visualization leads to a 
good realization of the technological process.  
In this report we show the possibilities of visualization of technological processes in making and 
attaching modern collar models through structural and axonometric schemes 
Keywords: : collar, lapel, clothing, version, visualization 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ      

 
Съвременните яки  на дамското сако са много разнообразни по форма, конструкция, 
начин на прилягане към вратната извивка, с украсителни и декоративни елементи. Това 
разнообразие определя различни технологични методи на изработка и прикачване към 
изделието. Познаването на разнообразието на технологичните методи е необходимо 
условие за правилното технологично изпълнение на операциите на изработката  и 
прикачването на яките. 
Яката може да се зашие с ревера  по следните технологични начина:  
- Заедно изминаване на бодов ред на ревер, яка и предната част на вратната 
извивка на изделието; 
- Поотделно изминаване на бодов ред на горна яка с ревера и долна яка с вратната 
извивка на предната част на изделието.  
Визуализицията на технологичните процеси осигурява по–лесно възприемане най-
новите съвременни технологични методи. Тя се изобразява посредством таблица, 

mailto:renidimitrovd1972@mail.bg
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технологична карта и напречен разрез и аксинометрия на яката в отделните участъци 
на прикачването. 
В настоящия доклад показваме възможностите на визуализацията на технологичните 
процеси при изработване и прикачване на три вида съвременни модели яки на дамски 
сака. 
 
2. МЕТОДИ 

 
Технологичната последователност за изработка и монтаж на яките  към изделията е различна в 
зависимост от вида на яките, състава на плата и наличните машини. 
Представения на фигура.1 модел на сако е във втален силует, който се оформя от 
фиянките и презраменни шевове в предната и задната част. 
Едноредно с външни джобове. Върху презраменните шевове,  яката, ревера и 
бордовата линия на сакото са изминати лицеви украсителни  шевове. Ръкавите са 
прикачени. В долния край ръкава е изработен   със затворен шлиц. 
Яката е яка- ревер с остри върхове.За изработката на  този вид яка  е използван 
технологичния метод на отделно изминаване на на горната яка с ревера и долната яка 
с вратна извивка и предната част на изделието. На таблица 1 е представена 
технологичната последователност за изработване и прикачване на този вид яка. 
 

 
 

Фигура1.Сако във  втален силует с яка- ревер. 
 

На  техническата рисунка на фигура.2 са показани  местата на трите разреза   А-А, В-В 
и С-Сна яката. На визуализацията на напречните разрези на яка- ревер на фигура 3 ясно 
се виждат основните технологични операции и съединените детайли.  
За по-голяма прегледност и разбираемост на чертежите е прието технологичната 
последователност на шевовете да се отбелязват с арабски цифри,а детайлите да се 
отбелязват с римски цифрис I - горна  яка;  II-горно столче; III -долна яка; IV-долно 
столче; V вратна мостра; VI- гръб; VII-предна част; VIII – мостри.  Посоката на 
изминаване на бодовия ред сеотбелязва със стрелка.Номерата на шевовете 
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изобразени на структурните схеми и аксинометрията отговарят на номерата на 
технологичната последователност в таблица 1. 

 
Таблица 1. Технологична последователност за изработване на яка- ревер на дамско 
сако с хастар 

№ Наименование на операциите Символ шев Тип 
бод 

Тип  
транс
порт 

Забележка 

1 2 3 4 5 6 
1 Подлепване на горна яка ,горно столче и 

долна яка    преса 

2 
Съединяване на горна яка с горно столче 

 301 
 

УМ 

3 Съединяване на долна яка с  долно столче 
 

301  УМ 

4 Разглаждане на съединителни шевове 2,3    ръчна,ютия 

5 
Съединяване на долна яка с предна част и 
вратната извивка на гърба 

 
301 

 
УМ 

6 Разглаждане на съединителен шев 5    ръчна,ютия 

7 
Съединяване на горна яка към мостра и 
вратна мостра 

 
301 

 
УМ 

8 
Изработване на ревер 

 
301 

 
УМ 

9 Разглаждане  на шев 7    ръчна,ютия 

10 
Изминаване на вътрешен шев на горна и 
долна яка  

301 
 

УМ 

11 Гладене на шев  8,10    ръчна ,ютия 

12 
Изминаване на укрепителен /украсителен/ 
шев около връст на яката и ревера  

301 
 

УМ 

13 
Изминаване на вътрешен укрепителен шев 
по вратна извивка на изделието  

301 
 

УМ 

14 Окончателно гладене    ръчна, ютия 
 

 
 
 Фигура 2. Техническа рисунка на модел на дамско сако с яка - ревер.  
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Посредством визуализацията на различните видове яки лесно може да се  извърши 
сравнителния анализ на технологията на прикачване на яката към вратната извивка на 
гърба и предната част. 
 

 

 
 

Фигура 3. а) Структурна схема  на яка ревер; б) Аксонометрия на напречен разрез на 
яка с ревер 

 
Следващия модел на дамско сако(фиг.4) е в полувтален силует.  Дължината на сакото 
е до линията на ханша. Полувталеният силует на дамското сако се получава от 
рединготните фианки на предната част и гърба. На предните части са изработени 
прорязани джобове с две филетки с капак. Характерно за яката е столчето.За 
прикачването на яката е  използван е технологичния метод – прикачване в затворено 
положение, т.е.заедно изминаване на яка, хастар и изделие. С I е отбелязана  горната  
яка, с II-долна яка, с III- горно столче, с IV-долно столче, с V-вратна мостра,и сVI-гърба. 
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Фигура 4. Класическо сако полувтален силует с яка столче с ревер. 

 
Таблица.2.Технологична последователност за изработване на яка столче с ревер 
№ Наименование на операциите Символ 

шев 
Тип 
бод 

Тип 
транспорт 

Забележка 

1 2 3 4 5 6 

1 
Подлепяне на горна,долна яка –
горно и долно столче, вратна 
мостра,мостри  

  преса 

2 
Съединяване на горна и долна 
яка  

301 
 

УМ 

3 
Изрязване на ъглите на яката и 
обръщане    

ръчно , 
приспособлени

е 
4 Гладене на яката    ръчно,ютия 

5 
Изминаване на укрепителен 
/украсителен/ бодов ред по 
външния контур на яката  

301 
 

УМ 

6 
Съединяване на яка с горно и 
долно столче с един шев 

 
301 

 
УМ 

7 Разглаждане на яката    ръчно,ютия 

8 
Обработване на ревера-
съединяване на предна част с 
мостра  

301 
 

УМ 

9 
Прикачване на столче към 
вратната извивка на сакото  

301  УМ 

10 Окончателно гладене на яката    ютия,преса 
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Фигура 4. а) Напречен разрез на яка столче с ревер; б) Аксонометрия на напречен 

разрез на яка столче 
 

3. ИЗВОДИ 
 

1. Изследването на модните тенденции за 2017 година при дамското сако показва 
изключително разнообразие на видове яки. Разнообразието на яките определя и 
различните варианти при технологичните операции за изработването им. 
2. Визуализицията на технологичните процеси осигурява по–лесно възприемане 
новите съвременни технологични методи. Тя е осъществена посредством структурни и 
аксинометрични разрези на яката и изделието в отделните участъци на прикачването. 
3. В процеса на работа, приоритет има технологичен вариант, който е най-подходящ 
за модела  на яката.  
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ANALYSIS OF THE SIX-BAR BATTEN MECHANISM  
 

Roumen Roussev1, Diana Balabanova2,  
1Trakia universiry – Stara Zagora, Faculty of Technics and Technologies - Yambol 

Yambol, 38 “Graf Ignatiev” Str.,e-mail: roussev_r@abv.bg 
2Trakia universiry – Stara Zagora, Faculty of Technics and Technologies - Yambol  

Yambol, 38 “Graf Ignatiev” Str.,e-mail: e-mail: dir_balabanova@abv.bg 
 

Abstract: Analysis of six-bar batten mechanism with Watt II structure is made. The dimensions of the 
units are so selected that the end positions of the four-bar mechanisms are the same. This provides the 
dwell of the starting link needed for the weft insertion. 
Keywords: six-bar mechanism, batten mechanism, analysis, dwell of batten  
 
 

АНАЛИЗ НА ШЕСТЗВЕНЕН ВАТЪЛОВ МХАНИЗЪМ 
 

Румен Русев1, Диана Балабанова2 
1Тракийски университет – Стара Загора, Факултет „Техника и технологии“ - Ямбол 

Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ №38, e-mail: roussev_r@abv.bg 
2 Тракийски университет – Стара Загора, Факултет „Техника и технологии“ - Ямбол 

Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ №38, e-mail: dir_balabanova@abv.bg 
 
1. ВЪВЕДЕНИЕ  
 
Класическите ватълови механизми имат много добри структурни и механични 
характеристики [3]. Основният им недостатък е, че не могат да реализират престой в 
задно положение. Това е необходимо за работата на някои рапирни и грайферните 
системи за прекарване на вътъка. Съвременните пневматични тъкачни машини работят 
вече с голяма ширина и въпреки трансферните дюзи е необходимо време за прекарване 
на вътъка през устата. Скоростта на прекарване на вътъка е лимитирана. Това налага 
изискването ватълът да реализира определен престой в крайно задно положение. 
Гърбичните ватълови механизми решават въпроса, но за да не се получи усукване и 
провисване на ватъла се дублират няколко пъти, в зависимост от ширината на 
тъкачната машина. Изработването на гърбиците е прецизна работа, а поради 
контактните натоварвания износването е по-интензивно.  
Въпросът е решен при тъкачна машина „Tsudakoma ZAX 9100” с шестзвенен ватълов 
механизъм. В този случай се използват последователно свързани два шарнирни 
четиризвенни механизми. За да се получи престой от поликонтурен мехазизъм, 
съставен от четиризвенници, трябва мъртвите положения на съставните механизми да 
съвпадат или да следват един след друг. Въпреки това възможностите за големината 
на реализирания престой са ограничени. По този начин в някои случаи може да се 
избегне използването на гърбичен механизъм.  
 
2. УСТРОЙСТВО И ДЕЙСТВИЕ НА МЕХАНИЗМА 
 

Примерното устройство на механизма е следното (фиг. 1): На главния вал 1 на 
тъкачната машина е монтирано неподвижно коляното 2. Чрез мотовилката 3 то е 
свързано с кобилицата 4, която е закрепена на вала 5 (лагеруван на рамата на стана). 

mailto:roussev_r@abv.bg
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Кобилицата 4 чрез мотовилката 6 е свързана с кобилицата 7. Тя е монтирана 
неподвижно на вала 8, който играе ролята на подватълна ос. Валът 8 също е лагеруван 
на рамата на стана. На същия вал са закрепени лостовете 9 (крак на ватъла), върху 
които е монтирана ватълната греда 10 и бърдото 11.  
 

1

2

3
4

5
6

7

8

9 10

11

 
Фигура 1. Многозвенен ватълов механизъм Tsudakoma 

 
При непрекъснатото въртене на главния вал 1 на тъкачната машина чрез мотовилката 
3 кобилицата 4 получава възвратно-кръгово движение. Чрез мотовилката 6, кобилицата 
7 и вала 8 това движение се предава на лоста 9 (ватъла 10). На машината конструктивно 
механизмът е оформен по-сложно. 
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Фигура 2. Кинематична схема на шестзвенен ватълов механизъм Tsudakoma 
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3. АНАЛИЗ НА МЕХАНИЗМА 
3.1. Структурен анализ 
Кинематичната схема на механизма е показана на фиг. 2. Той представлява два 
шарнирни четиризвенни механизма ОАВО1 с коляно ОА (1), мотовилка АВ (2) и 
кобилица ВО1 (3) и О1СDO2 с коляно О1С (3), мотовилка СD (4) и кобилица DO2 (5), 
свързани последователно. Връзката между тях е изпълнена с тернарното звено ВО1С 
(3), което е кобилица на първия шарнирен четиризвенен механизъм и коляно на втория. 
Характеристичната точка F е точка от ватъла. Механизмът има структура Watt II, 
показана на фиг.3. Това улеснява изследването му и не се налага инвертиране на входа 
или смяна на стойката. 

1

2

3
4

5

O

A

B
C

O1
D

O2
0 F

 
Фигура 3. Структурна схема на шестзвенен ватълов механизъм Tsudakoma 

 
3.2. Предавателни функции 
Определянето на кинематичните характеристики е най-добре да стане чрез 
предавателните функции. Те могат да се пресметнат по различен начин – по метода на 
векторните контури [3], [4] или чрез кинематичната геометрия и моментните центрове на 
скоростите [1], [2]. Размерите на звената са взети от схема на механизма и не се 
гарантира за тяхната точност. Те са (в mm): ОА = 30; AB = 85; BO1 = 90; CO1 = 70; CD = 
62; DO2 = 72; OO2 = 130; OO1 = 115; O1O2 = 156 и ъгъл ВО1С = 110°.  
За изследването на ватъловият механизъм е избран методът на моментните центрове 
на скоростите (МЦС), който е по-лек и се избягват тригонометричните функции. На фиг.4 
е дадена постановка за реализиране на метода. Последователно се пресмятат: Ъглови 
коефициенти на правите ОА, АВ и ВС:   

               AAa xyk /= ;    
AB

AB
AB xx

yyk
−
−

= ;    
CB

B
b xx

yk
−

=
                      (1 )

 

Координати абсолютния МЦС Q:   

                                        ab

Cb
Q kk

xkx
−

=
.

   и QaQ xky .=
                                       (2)                

 

Координати на относителния МЦС Р:  

                                            AB

A
AP k

yxx −= ; 
0Py =

                                         (3) 
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Ъглов коефициент на колинеационната ос q:  

                                                      PQ

Q
q xx

y
k

−
=

                                                    (4)
 

Ъгъл между колинеационната ос q правата ОА:         

                                                    ABq

ABq

kk
kk

tg
+
−

=
1

µ
                                                  (5)

 

Първа и втора предавателни функции се определят чрез уравненията (6) и (7):  

                                                            

P

P

x
x OC

ψ ′ =
−

                                              (6) 

                                                     

( )1
.

tg
ψ

ψ ψ
µ
′−

′′ ′=
                                                   (7) 
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Фигура 4.  Математичен апарат за определяне на предавателните функции   

 
По така представеният математичен апарат са пресметнати предавателните функции 
съответно на първия (ψ'1 и  ψ''1) и на втория (ψ'2 и  ψ''2) четиризвенни механизми, като е 
взет под внимания ъгълът между двете координатни системи. Те са показани на фиг. 5. 
Изследването е направено за дискретни стойности на входната координата – ъгъла ϕ. 
За начално положение е избрано едното мъртво положение на първият четиризвенен 
механизъм.  
Предавателните функции на съставният меахнизъм се определят по следния начин:  
Първа –𝝍𝝍′ = 𝝍𝝍′𝟏𝟏𝝍𝝍′𝟐𝟐   и втора – 𝝍𝝍′′ = 𝝍𝝍′′

𝟏𝟏𝝍𝝍
′
𝟐𝟐 + 𝝍𝝍𝟏𝟏

′ 𝝍𝝍𝟐𝟐
′′. 

Графиките на предавателните функции на съставиня механизъм и позиционната 
функция Ψ(ϕ) са представени на фигура 6.   
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3.3. Кинематичен анализ  
Ъгловите скорост и ускорение се определят лесно с помощта на предавателните 
функции. Главният вал на тъкачната машина се върти с постоянна ъглова скорост и 
видът на кинематичните параметри на изходното звено (ватъла) ще бъде като на 
предавателните функции на съставния механизъм. По тази причина те не са 
определени. Пресмятането им се извършва с уравненията (8) и (9):  

                                                                       0.ω ω ′= Ψ
                                                (8) 

                                                      
2

0 0. .ε ε ω′ ′′= Ψ + Ψ                                                  (9) 
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Фигура 5. Предавателните функции съответно на първия (ψ'1 и  ψ''1) и на втория (ψ'2 и  

ψ''2) четиризвенни механизми 
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Фигура 6. Предавателните функции на съставния ватълов механизъм 
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4. ИЗВОДИ 
От направения анализ се установи, че престоят на ватъла в крайно задно положение се 
получава от съвпадането на мъртвите положения на двата шарнирни четиризвенни 
механизми. Позиционната функция Ψ има само един екстремум в тази зона, което ясно 
се вижда от нулирането на първа предавателна функция. В практиката такъв престой се 
реализира с последователно, но близко преминаване на двата шарнирни 
четиризвенника през мъртво положение. В този случай позиционната функция има в 
тази зона три екстремума – един от единия четиризвенник (първия) и два от втория 
четиризвенник (той ще премине два пъти през мъртво положение). Този подход се 
използва при ватъловите механизми за двойно набиване, където двата удара следват 
бързо един след друг. Направено е изследване на предавателните функции на 
шестзвенния ватълов механизъм само в зона около момента на съвпадане на мъртвите 
положения. То потвърждава направените изводи и не е показано.  
Анализът на шестзвенния ватълов механизъм показва, че при много прецизно 
определяне на метриката на поликонтурен механизъм може да се получи 
задоволителен престой на изходното звено при съвпадане на мъртвите положения на 
съставните четиризвенни механизми, което е по-добрият вариант от динамична гледна 
точка. 
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СЕКЦИЯ 3. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА 
 

 
 
 
 
 
 
 

SECTION 3. ELECTRICAL ENGINEERING, ELECTRONICS AND 
AUTOMATION 
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CRITERION FOR RELIABILITY FOR THE ACCESSION OF 
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Summary: In the report, criteria for liability has been chosen. By this criteria, options for 
accession of DES to the electrical grid are compared. A method for evaluation of the quantity 
of undelivered energy under different schemes of accession the electrical grid, is presented. 
The results are analysed.  
Key words: DES, electrical grid, reliability, undelivered electrical energy  
 
 

КРИТЕРИЙ ЗА НАДЕЖДНОСТ ПРИ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА 
ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ КЪМ 

ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА 
 

Евгения Василева 
ТУ – София, ИПФ - Сливен 

Гр. Сливен, бул. „Бургаско шосе“ 59, тел./ мобилен тел.:0893690126,  
e-mail: jenq_789@abv.bg 

 
 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Решенията при присъединяване на децентрализирани електроенергийни източници 
(ДЕИ) към електрическата мрежа се вземат след сравняване на варианти по технически 
и икономически показатели. Към технико-икономическата обосновка се добавя и оценка 
на надеждността, която се обосновава на прилагане на метода на дисконтираните 
разходи, за което е необходимо да се отчита недоставената ел.енергия от ДЕИ  [1], [2]. 
Оптималното ниво на надеждност съответства на минимума от сумата на 
дисконтираните разходи (D) и разходите от недоставената електроенергия (A):  
 

ADWMIN +=         (1) 
 

Надеждността на схемата на присъединяване на ДЕИ към ел.мрежа зависи от много 
фактори, като надеждност на елементите в присъединителната схема, наличието на 
резервиране и секциониране, използваното ниво на автоматизация.  
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Целта на проведеното изследване е да се анализира количеството недоставена енергия 
при различни присъединителни схеми на ДЕИ към ел.мрежа. 
 
2. ИЗБОР НА КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА НАДЕЖДНОСТТА ПРИ ПРИСЪЕДИНЯ-

ВАНЕ НА ДЕИ 
 
Критерият за оценка на надеждността по принцип може да съдържа логически или 
аналитични изрази. С критерия може да се установява наличие или отсъствие на 
надеждност. В случая най-подходящ критерий за оценка на надеждността е 
количеството недоставена енергия. 
Средната стойност на недоставената електрическа енергия ( ) се определя с 
комплексните показатели за надеждност: коефициентът на готовност   

и коефициентът на принуден престой гn kk −=1   [3]: 
 

nn kTPkAE ... ==      (2)  
 
където P  и A   са съответно математическото очакване на мощността и 
електроенергията за време T ; T  и τ   са съответно средната продължителност на 
безотказната работа и на възстановяванията. 
 
2.1 Оценка на количеството недоставена енергия при присъединяване на ДЕИ към 

електрическата мрежа с един трансформаторен пост 
Схемата за присъединяването на ДЕИ към електрическата мрежа с един трафопост е 
показана на фиг.1. 

ДЕИ

20кV

0,4кV

1

2

3

4

5

6

 
Фигура 1. Присъединителна схема с един трафопост 

 

E
)/( τ+= TTkг
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 По данни за експлоатацията на ДЕИ, присъединени към електрическа мрежа за 20 kV, 
се определят показателите за надеждност от таблица 1: параметър на потока откази 

[ ]год1,ω , продължителността на отказите [ ]hb ,τ , параметърът на потока 

възстановявания и тяхната продължителност [ ]годhn /,.τµ . Посочените стойности са 
обобщени данни за 10 годишен период на експлоатация.  
 

 
Таблица 1.   

 [ ]год1,ω  [ ]hb ,τ  [ ]годhn /,.τµ  [ ]hT iекв ,.  
1 0,015 4 6 6,06 
2 0,04 10 16 16,4 
3 0,01 80 20 20,8 
4 0,04 10 16 16,4 
5 0,015 4 6 6,06 
6 0,1 5 0 0,5 

 
По данните от таблица 1 се изчислява еквивалентната продължителност на 
изключванията  iеквT .  за всеки i-ти елемент от схемата на фиг.1. 
 

( )iПbiеквT τµτω ... +=         (3) 
 

Определя се еквивалентната продължителност на изключванията Текв 
 

∑
=

==
6

1
.. 22,66

i
iеквекв hTT     (4) 

 

и се изчислява количеството недоставена електроенергия (N): 
 

kWhTN екв ,. .β= ,     (5) 
 

където β е цена на ел.енергия, [лв/kWh], съответно по дневна и нощна тарифа: 
 

kWhлвдневна /15504,0. =β  

kWhлвнощна /07340,0. =β  
 

Намира се съответно количеството недоставена енергия , заплащано по дневна и 
нощна тарифа: 
 

kWhТN еквдневнадн 847,6..
3
2

. == β      (6) 



 

ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017 
October 19-20 2017, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2017/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2017 ISSN 1314-9474                      
146 

 

kWhТN еквдневнадн 62,1..
3
1

. == β      (7) 

 
2.2 Оценка на количеството недоставена енергия при присъединяване на ДЕИ 
към електрическата мрежа с два трансформаторни поста 
 
Схемата за присъединяване на ДЕИ към електрическата мрежа с два трафопоста е 
показана на фиг.2. 
 

ДЕИ

20кV

0,4кV

1

2

3

4

5

6

20кV

0,4кV

5 5

5

4

4

3

2

1

Клон 1 Клон 2

 
 

Фигура 2. Присъединителна схема с два трафопоста 
 

Разглеждат се следните два случая: 
I случай - Възникване на късо съединение (к.с.) в клон 1 (фиг.2). Показателите за 
надеждност в този случай са представени в таблица 2. 
 

( )iПbiеквT τµτω ... +=         (8) 

∑
=

==
9

1
.. 74,94

i
iеквекв hTT     (9) 

 

kWhТN еквдневнадн 792,9..
3
2

. == β      (10) 
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Таблица 2. 
 [ ]год1,ω  [ ]hb ,τ  [ ]годhn /,.τµ  [ ]hT iекв ,.  

1 0,015 4 6 6,06 
2 0,04 10 16 16,4 
3 0,01 80 20 20,8 
4 0,04 10 16 16,4 
5 0,015 4 6 6,06 
5 0,015 4 6 6,06 
4 0,04 10 16 16,4 
5 0,015 4 6 6,06 
6 0,1 5 0 0,5 

 

kWhТN еквдневнадн 321,2..
3
1

. == β     (11) 

 
     II случай - Възникване на к.с. в клон 2 (фиг.2). От експлоатационна гледна точка 
произведената електроенергия от ДЕИ ще постъпи в електрическата мрежа по клон ( и 
изчислените показатели за надеждност са както са представени в таблица 1. 

 
ИЗВОДИ  

• На практика при присъединяване на ДЕИ към електрическата мрежа с два 
трансформаторни поста количеството на недоставената електроенергия се 
свежда до нула, защото е нищожна вероятността за едновременна повреда по 
двата присъединителни клона.  
• При оценка на надеждността най-голяма е вероятността за отказ на 
прекъсвачите в електрическите схеми. 
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Abstract: A methodology for defining the quantity of the undelivered energy by DES, which are joined 
to the electrical grid, is presented. Recovery after emergency shut down and prophylaxis of DES, is 
reported. Results of the conducted calculations based on the compiled algorithm, are analysed.   
Key words: electrical grid, DES, emergency shut down, prophylaxis, undelivered electrical energy.   
 
 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕДОСТАВЕНАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ПРИ 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ЕНЕРГИЙНИ 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Оценката на надеждността на електроенергийните обекти се свежда до следните 
мероприятия [1]: 

• статистическа оценка на показателите за надеждност на съоръженията; 
• нормиране на надеждността на електроенергийните съоръжения; 
• оценка на априорната надеждност на проектируеми съоръжения; 
• изпитания на надеждност в експлоатационни условия; 
• оптимизация на техническите решения по отношение на надеждността на 

електроенергийните обекти (ЕЕО). 
Подходът за решаване на основните задачи отнасящи се до надеждност на ЕЕО трябва 
да отчита, че не винаги могат да се провеждат изпитания за надеждност. Освен това в 
електроенергетиката работят както нови така и отдавна експлоатирани съоръжения. 
При проектирането обикновено се избира най-добрия вариант по технико-икономически 
показатели, който не винаги осигурява най-добрата надеждност на обекта. 
При оценка на надеждността е необходимо да се отчита влиянието на атмосферните и 
метериологични фактори, организацията за контрол на качеството в производствени 
условия, периодичността и качеството на профилактичното обслужване, извършването 
на планови и извънпланови ремонти, мониторинг и диагностика на ЕЕО, възможността 

mailto:jenq_789@abv.bg
mailto:misho.ivanov@abv.bg
mailto:jenq_789@abv.bg
mailto:misho.ivanov@abv.bg
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за контрол на състоянието в работни условия, организация на аварийните ремонти и 
противоаварийните мероприятия [2]. 
Критериите за надеждност, които се използват най-често са продължителността на 
безотказната работа, продължителността на възстановяванията и нормативните 
стойности на съответните показатели. интегралните показатели за надеждност на ЕЕО 
са количеството недоставена електроенергия и разходите от прекъсване на 
електроснабдяването в продължение на една година. 
  
2. ИЗЛОЖЕНИЕ 
 
За целите на изследването най-подходящ е да се използва критерия количество 
недоставена електроенергия за една година. 
При последователно свързване на ДЕИ и присъединителния електропровод спрямо 
присъединителния възел отказът на всеки елемент води до недоставяне на ел.енергия 
в присъединителния възел. Състоянията и графа на преходите между тях са показани 
на фиг.1. 
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 d
t 1-µ

1  dt
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n  dt

1-Ʃλdt-ƩλПЛdt

 
 

Фиг.1 Граф на състоянията за последователно съединени ДЕИ и присъединителен 
електропровод 

  
Системата диференциални уравнения, описващи процеса са [1]: 

𝑃𝑃𝑖𝑖′ = −��𝜆𝜆𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

+ �𝜆𝜆ПЛ𝑖𝑖

𝑘𝑘

𝑠𝑠=1

� .𝑃𝑃1 + �𝜇𝜇𝑖𝑖 .𝑃𝑃0𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

+ �𝜇𝜇ПЛ𝑠𝑠 .𝑃𝑃2𝑠𝑠

𝑘𝑘

𝑠𝑠=1

 

... 
𝑃𝑃0𝑖𝑖′ = −𝜇𝜇𝑖𝑖 .𝑃𝑃0𝑖𝑖 + 𝜆𝜆𝑖𝑖 .𝑃𝑃1 

... 
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𝑃𝑃2𝑠𝑠′ = −𝜇𝜇ПЛ𝑠𝑠 .𝑃𝑃2𝑠𝑠 + 𝜆𝜆ПЛ𝑠𝑠 .𝑃𝑃1 
 
При паралелно съединение на два ДЕИ към присъединителен възел графът на 
състоянията на паралелно съединение на два ДЕИ с отчитането на профилактиката и 
възстановяването се описва с пет състояния: Е1 - двата елемента са работоспособни; 
Е2 - единият ДЕИ е работоспособен, а другия е в авариен престой; Е3 - единият ДЕИ е в 
профилактично обслужване и ремонт, а другия е работоспособен; Е4  - единият ДЕИ е в 
профилактично обслужване и ремонт, а другия в авариен престой; Е0 - двата елемента 
са в авариен престой. 
Преходите между състоянията се описват с граф, показан на фиг.2 
 

2

1

3

0

4

λ dt

2µ dt

1-λ dt-µ dt

1-2µ dt

λ dt

µ dt

1-µ dt-µПЛ dt

1-2λ dt-2λПЛ dt

 
 

Фиг.2 Граф на състоянията при два паралелно съединени ДЕИ 
 
Системата уравнения описваща графа от фиг.2 е е следната [2]: 
 

𝑃𝑃2′(𝑡𝑡) = −(𝜇𝜇 + 𝜆𝜆).𝑃𝑃2(𝑡𝑡) + 2𝜆𝜆.𝑃𝑃1(𝑡𝑡) + 𝜇𝜇ПЛ𝑃𝑃4(𝑡𝑡) + 2𝜇𝜇𝑃𝑃0(𝑡𝑡) 
𝑃𝑃1′(𝑡𝑡) = −(2𝜆𝜆 + 2𝜆𝜆ПЛ).𝑃𝑃1(𝑡𝑡) + 𝜇𝜇.𝑃𝑃2(𝑡𝑡) + 𝜇𝜇ПЛ𝑃𝑃3(𝑡𝑡) 
𝑃𝑃3′(𝑡𝑡) = −(𝜆𝜆 + 𝜇𝜇ПЛ).𝑃𝑃3(𝑡𝑡) + 2𝜆𝜆ПЛ𝑃𝑃1(𝑡𝑡) + 𝜇𝜇.𝑃𝑃4(𝑡𝑡) 

𝑃𝑃4′(𝑡𝑡) = −(𝜇𝜇 + 𝜇𝜇ПЛ).𝑃𝑃4(𝑡𝑡) + 𝜆𝜆𝑃𝑃3(𝑡𝑡) 
𝑃𝑃0′(𝑡𝑡) = −2𝜇𝜇.𝑃𝑃0(𝑡𝑡) + 𝜆𝜆𝑃𝑃2(𝑡𝑡) 

 
Методиката за определяне на количеството недоставена електроенергия от ДЕИ, 
присъединени към електрическата мрежа включва следните стъпки: 
Стъпка 1 – уточнява се типа на свързването на ДЕИ към електрическата мрежа. При 
последователно свързани ДЕИ и присъединителна линия се преминава към стъпка 2, а 
при паралелно свързване на два ДЕИ се изпълнява стъпка 9. 
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Стъпка 2 - При последователно свързване на ДЕИ и присъединителния електропровод 
спрямо присъединителния възел за състоянията и графа на преходите между тях от 
фиг.1 се определят вероятностите за състоянията: 

𝑃𝑃1 = �1 + �
𝜆𝜆𝑖𝑖
𝜇𝜇𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

+ �
𝜆𝜆ПЛ𝑠𝑠
𝜇𝜇ПЛ𝑠𝑠

𝑘𝑘

𝑠𝑠=1

�

−1

= 𝐾𝐾𝑟𝑟 

𝑃𝑃0 = 𝐾𝐾𝑟𝑟 .�
𝜆𝜆𝑖𝑖
𝜇𝜇𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

= 𝑞𝑞𝑎𝑎𝑎𝑎 

𝑃𝑃2 = 𝐾𝐾𝑟𝑟 .�
𝜆𝜆ПЛ𝑠𝑠
𝜇𝜇ПЛ𝑠𝑠

𝑘𝑘

𝑠𝑠=1

= 𝑞𝑞ПЛ 

 
Стъпка 3 – Изчислява се коефициентът за авариен престой : 

𝑞𝑞𝑎𝑎𝑎𝑎 = �𝜆𝜆𝑖𝑖 . 𝜏𝜏𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

 
Стъпка 4 – Определя се вероятността за безотказна работа на системата 

 𝑃𝑃1(𝑡𝑡) = 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒(−∑ 𝜆𝜆𝑖𝑖 . 𝑡𝑡𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ) = 𝑃𝑃(𝑡𝑡) 

 𝜆𝜆𝑎𝑎𝑎𝑎 = ∑ 𝜆𝜆𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  

 
Стъпка 5 – Вероятността за възстановяване на t на състояние Е1 се изразява с: 

𝑉𝑉(𝑡𝑡) = 𝑃𝑃1(𝑡𝑡) = ��
𝜆𝜆𝑖𝑖
𝜆𝜆𝑎𝑎𝑎𝑎

�
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

. [1 − 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒(−𝜇𝜇𝑖𝑖𝑡𝑡)] 

 
Стъпка 6 – Намира се средното време за един ремонт : 

.
 
𝜏𝜏ПЛ = � 1

𝑚𝑚ц
�∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝜏𝜏ПЛ𝑠𝑠

𝑚𝑚ц
𝑠𝑠=1

 
 

където  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝜏𝜏ПЛ𝑠𝑠   
е най-голямата стойност на времето за планов ремонт на елемента от 

всички изключвания при j - тия престой. 
 
Стъпка 7 – Определя се коефициентът на планов престой : 

𝑞𝑞ПЛ = 𝜆𝜆ПЛ. 𝜏𝜏ПЛ 
 

Стъпка 8 – Изчислява се количеството недоставена електроенергия с отчитане на 
времето за планови прекъсвания, представят се резултатите и се прекратяват 
изчисленията. 
Средната стойност на количеството недоставена електрическа енергия ( ) се определя 
с : 
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].[. плab qqTPE +=      (2)  

където  е математическото очакване на мощността;  средната продължителност на 
безотказната работа и на възстановяванията. 

 
Стъпка 9 – При паралелно свързване на два ДЕИ се определят вероятностите за 
състоянията от фиг.2: 

𝑃𝑃0 = �
𝜆𝜆2

𝜇𝜇2
� �1 +

𝜆𝜆ПЛ
𝜆𝜆 + 𝜇𝜇ПЛ + 𝜇𝜇�

𝑃𝑃1 

𝑃𝑃2 = �
2𝜆𝜆
𝜇𝜇 � �

1 +
𝜆𝜆ПЛ

𝜆𝜆 + 𝜇𝜇ПЛ + 𝜇𝜇�
𝑃𝑃1 

𝑃𝑃3 = �
2𝜆𝜆ПЛ
𝜇𝜇ПЛ

� �
𝜇𝜇 + 𝜇𝜇ПЛ

𝜆𝜆 + 𝜇𝜇ПЛ + 𝜇𝜇�
𝑃𝑃1 

𝑃𝑃4 = �
2𝜆𝜆ПЛ
𝜇𝜇ПЛ

� �
𝜆𝜆

𝜆𝜆 + 𝜇𝜇ПЛ + 𝜇𝜇�
𝑃𝑃1 

𝑃𝑃1 = �1 + 𝜆𝜆(2𝜇𝜇 + 𝜆𝜆)(𝜆𝜆 + 𝜇𝜇 + 𝜆𝜆ПЛ + 𝜇𝜇ПЛ)𝜇𝜇−2(𝜆𝜆 + 𝜇𝜇 + 𝜇𝜇ПЛ)−1 +
2𝜆𝜆ПЛ
𝜇𝜇ПЛ

�
−1

 

След тяхното определяне се преминава към стъпка 3. 
Прилагането на съставената методика за случай на ДЕИ и присъединителен 
електропровод към електрическата мрежа е показано в таблица 1. 
 
Таблица 1 

λ .
310−  

µ .
310−  

плλ .
410−  

плµ .
410−  

0Р  1Р  2Р  3Р  4Р  

2 1.3 1 1 0.2892 0.1162 0.3760 0.0957 0.1367 
1.5 1.1 0.8 0.8 0.2539 0.1294 0.3724 0.1140 0.1449 
1 0.8 0.6 0.6 0.2304 0.1390 0.3687 0.1286 0.1495 

 
Изчисленията по съставената методика за определяне на количеството недоставена 
електроенергия от ДЕИ, присъединени към електрическата мрежа дава по-точни 
изчисления, защото в нея се отчитат, както аварийните, така и плановите изключвания 
и възстановявания. 
 
3. ИЗВОДИ:  
• Представя се разработената методика за определяне на количеството недоставена 

електроенергия от ДЕИ, присъединени към електрическата мрежа, в която се отчитат 
възстановяването след аварийно изключване и провежданата профилактика. 

• Точността на изчисленията се повишава поради при използване на съставения 
алгоритъм. 

 



 

ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017 
October 19-20 2017, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2017/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2017 ISSN 1314-9474                      
153 

 

4. ЛИТЕРАТУРА 
[1] Гук Ю.Б. Анализ надеждности електротехнически установак, Л. Енергоатомиздат, 

1988 г. 
[2] П.П., С.И.Неделчева. Електроенергетика, част първа, София. Изд. на ТУ-София, 

2009. 
 
 
  



 

ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017 
October 19-20 2017, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2017/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2017 ISSN 1314-9474                      
154 

 

 

 PARTIAL DISCHARGE INCEPTION VOLTAGE CHANGE IN LOW 
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Abstract: The paper is about partial discharge inception voltage on low voltage electrical motors. In 
industry partial discharge inception voltage (PDIV) tests are commonly used in quality control of 
insulation systems and to guarantee the reliable working condition of serial production goods. The main 
study area on paper is high DC current excitation effect on motor windings. Firstly, PDIV values are 
obtained by using PDIV testers which use in industry and then high DC current is applied to one of the 
motor windings. After these steps, PDIV of motor windings are measured again. Results which are 
obtained before the DC current excitation and after the DC current excitation are compared to each 
other. According to the results radical change in partial discharge inception voltage are seen on one of 
the motor winding which subjected to the high DC current excitation. 
Keywords: Partial Discharge Inception Voltage, Low Voltage Electric Motors, Direct Current Excitation, 
Partial Discharge Inception Voltage Testing, Motor Driver  
 
 
1. INTRODUCTION 
 
When we look at the industry, there are different motor types. Some of these motors can 
operate directly from the main power line but some of them need a driver unit for its own 
working principle. This driver unit includes a converter and inverter unit. Converter unit which 
converts AC voltage level to DC voltage level and also inverter unit convert the DC voltage 
level to AC voltage level. The main function of motor controller is adjusting speed level of 
motor. Up to the application in industry, controlling the speed level can be critical. Especially 
fan, pump and conveyor type applications need adjusted speed control. Adjustable speed 
drives are critical for motor manufacturers because of insulation capabilities. The main effect 
on motors is repeated impulse voltage effects on motor windings. Pulse Width Modulation is 
one of the most common effects on low voltage motor applications. Partial Discharge Inception 
Voltage measurement becomes important to measure quality of insulation system. There are 
lots of application areas about partial discharge inception voltage and also for motors. IEC 
60034-18-41 standard is applicable for rotating electrical machines. This standard are deal 
with the Type I insulation systems which are generally applied to the rotating electrical 
machines rated 700 V rms or less and tend to have random wound windings. The main concept 
about this standard is qualification of the insulation system and also, routine tests of the 
complete windings of the service machines. But, this standard does not apply to the rotating 
machines which are only started by converters, rotating electrical machines with rated voltage 
< 300 V rms and rotor windings of rotating electrical machines operating at <200 V peak value. 
General failure modes and their statistics are given at Figure 1. 
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Figure 1. Main failure modes and their percentages on whole motor failure distribution [1] 
 
2. THE CAUSES OF PARTIAL DISCHARGE AT MOTORS 

 
According to the IEC 60034-18-41 partial discharge inception voltage can be defined as lowest 
voltage at which partial discharge are initiated in the test arrangement when the voltage applied 
to the test object is gradually increased from a lower value at which no such discharges are 
observed. In practice, many of the aforementioned insulation ranges are shown below. 

 

 
a   phase insulation / overhang insulation                                           1      phase to phase 
b   main wall insulation             2      phase to ground 
c   turn insulation            3      turn to turn 
d   slot corona protection 
e   overhang corona protection (stress grading) 
 

Figure 2.  Example of a random wound design and form-wound design 
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The main winding types can be classified into two types. First one is the subject to impulse 
voltage but the winding will not be exposed to Partial Discharge (PD) over its expected life 
(type I). The second one subjected to repeated impulse voltages where PD may occur in 
operation (type II). But there are three duty levels for motor insulation systems. A type signs 
the benign, B type can be defined as medium and C type can also severe. [2]  
For every type of windings which are experienced short rise time voltage impulses of significant 
magnitude, high voltage stresses will be created many areas.  
These areas are listed as between conductors in different phases, between a conductor and 
ground and between adjacent turns in the line-end coil as shown fig. 2. 
Today especially in serial production, defects can be determined with the help of test systems. 
These defects can be classified into three main divisions. These defects are listed below and 
some of them are shown in figure 3. 
1- Wire in the wrong place: wire out of the slot, incorrect path of the winding, reduced distance 
between windings or in respect to the grounded frame. 
2- Parts assemble incorrectly: no insulation sheet in the slot, no or misplaced insulating 
ribbons, general misplacement or defective insulating parts. 
3- Defects in the construction materials: wire enamel too thin, porous or cracked enamel, 
moisture content in dielectric parts, reduced dielectric strength of the raw material (impurities, 
process, etc.) [3] 
 

                                                    
 
Figure 3.  a: misplaced wire over the stator; b: turn out of the slot and in contact ground; c: turn 
contact with ground [2] 
 
The measurement technique detects by stressing the sensitivity of high voltage tests, the low-
energy phenomena that are well in advance of true dielectric breakdown or resistance lowering 
and are strictly related to geometrical factors as well as to dielectric performance of the 
insulation. [4] 
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3. EXPERIMENTAL RESULTS OF PARTIAL DISCHARGE INCEPTION VOLTAGE  
OF ELECTRICAL MOTORS 
 

In this section partial discharge inception voltage tests are conducted to three phase induction 
motors. Electric motors convert electrical energy to mechanical energy. Induction motors are 
the mostly used electrical motors in whole motor family. It combines several advantages. 
These advantages can be listed as: Simplicity of operation, robustness, low cost and they can 
be combined with frequency converter. In this case study, high DC current applied to the motor 
windings. Before the excitation, all motors and their all phases are measured for the view of 
partial discharge inception voltage (PDIV). After the high DC current excitation to the windings 
partial discharge inception voltage performance of motor measured again. For all phases 
partial discharge inception voltage of each motor compared separately in table 1 and 2 for five 
electric motors. 
 
                      Table 1. Comparative partial discharge inception voltage test results before            

and after high current dc excitation 

                      
 

Table 2. Comparative partial discharge decrease with dc current excitation in 
terms of percentage 

                    
 
Table 2 gives the decrease on phase winding PDIV results. Compared to the to others 
Electric Motor 1 and Phase 2-3 has the biggest decrease on partial discharge inception 

Phase 1-2 Phase 1-3 Phase 2-3
Electric Motor 1 33,75 29,62 37,75
Electric Motor 2 8,37 16,74 27,14
Electric Motor 3 19,06 28,69 26,52
Electric Motor 4 11,83 21,21 33,62
Electric Motor 5 16,06 18,14 3,66

PDIV Decrease with DC Current in terms of Percentage
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voltage. The value belongs to this pair nearly 37.75% decrease on PDIV. Moreover results 
are given for each motor separately in figure 4. 
 

       
 

       
 

                                              
 

Figure 4.  High DC voltage effect comparison on windings by using partial discharge 
inception voltage test on five different electric motors 
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4. CONCLUSION 
 

As a conclusion, in this case study, the effect of high DC current on motor windings is analyzed 
deeply. In this research, firstly partial discharge inception voltage withstand of 5 electric motors 
are obtained by using PDIV tester which use in industry commonly. After the measurement, 
high DC current is injected to the 3 phase electric motor windings. To understand the effect of 
high DC current, PDIV values are measured again. Comparative study is conducted for the 
conditions before and after the excitations. As a result, a sharp decrease in partial inception 
voltage on motor windings can be seen after DC excitation.  
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Abstract: In this study, the short term load estimate of the free consumer industrial zone in the provinces 
of Samsun, Çorum, Sinop, Ordu, Amasya in the Black Sea Region is estimated and the peak load 
energy consumption values of April 14 -April 20, 2014 is estimated. Simple regression analysis and 
moving average models which are usual methods for estimation have used, also artificial neural 
networks have used which has increased significantly in recent years in the Prophet program, which is 
prepared by the MA & Fraunhofer Institute, and which has many applications in different fields. Actual 
load values for year 2014 are entered in the input values. It has been determined that the artificial neural 
networks have been applied with the help of the Prophet program, the results are closer to the true 
values. Absolute success is calculated for all methods.  
Keywords: Load forecasting, Neural Network Analysis, Short term load, Moving average model.  
 
 
1. INTRODUCTION 
 
It can be said that there are two main factors in the planning and installation of electrical energy 
systems. The first is qualification and the second is safety. Qualification the expansion of 
electric power systems to meet future electric energy needs and peak loads, the provision of 
transmissions and safety can be explained by preventing the collapse of the system and the 
collapse of the chain of failure that will come to any breakdown system. One of the most 
important steps and the first step of the above criteria is load estimation. Same time, the load 
forecast for the electricity sector is to provide energy balance one day ahead of the proposals 
submitted by participating in the "Day Ahead Market" by anticipating the amount of energy that 
will be consumed by the companies after a day. The changes made in the Electricity Market 
Balancing and Settlement Regulation from the Pre-Day Plan to the Day-Ahead Market on 
December 1, 2011 are far more than a necessity for the participating companies to make very 
good forecasts of electricity demand, and they have turned the company’s profit / loss 
statement into important influences. The planning of the energy system requires the handling 
of the load estimate separately for different time periods. The work started in 2006 with regard 
to the load forecast was first carried out monthly and yearly, and now the hourly application is 
started [1-3]. Load estimates are made by dividing into sub periods, long term, middle term, 
short term and very short term.  Short-term load estimations can be made from one hour to a 
one-month period. The short-term load estimate is used in the preparation of the production 
programs of the production units and in the control of the maintenance programs. The 
generation and disconnection of the generators is determined by short term load estimation. 
Short-term load forecasting is a great advantage in terms of load sharing among power plants, 
determination of the most suitable unit and economic operation. In general, the short-term load 
estimates are tried to predict in real time the peak load values in the load curve. As a result of 
the great importance of the operation of energy systems, the accuracy of short-term load 
forecasting is also of great importance. In this study, it is compared with artificial neural 
networks method with short term load estimation problem. For this, a 24-hour algorithm is 
chosen from the hourly, monthly and yearly time periods in the Prophet program that the 
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Fraunhofer Institute had prepared. The reason for the use of artificial neural networks is their 
ability to make generalizations, especially in the solution of nonlinear problems, from the limited 
number of values used for the performance and training they show compared to traditional 
methods. In this study one-week load forecast is made with artificial neural networks by using 
actual power data of 2014 for the free consumer industrial zone in the cities of Samsun, Corum, 
Sinop, Ordu, Amasya provinces and districts.  
 
2. FEATURES OF LOAD CURVE 

 
Before constructing a correct load estimation model, the load characteristic of the region to be estimated 
should be investigated and the factors influencing the load should be investigated. When estimating the 
load, it is important to consider which group the consumer is involved in. Electricity consumption and 
load characteristics of different groups of consumers are different. In order to be able to examine the 
characteristics of the loads, it is necessary to classify them as follows. 1. Residential loads 2. 
Commercial loads 3. Industrial loads 4. Agricultural irrigation 5. Lighting 6. Other loads. Due to the fact 
that the industrial load can be regarded as the basic loads with little change depending on the weather 
conditions, weather conditions are not used as input. The burden of the free consumer zone in the Black 
Sea Region of Samsun, Corum, Sinop, Ordu, Amasya and the provinces where the load forecast is to 
be carried out is investigated over a period of 1 week. 
In Figure 1, a weekly load curve starting from April 7, 2004 to April 14, 2004 is given. For a weekly load, 
the load on weekdays is higher than the load on the weekend. The times are lower than the other days, 
the hours that correspond to the weekends. In Figure 2, we can observe 5 days’ load changes starting 
on Monday and continuing on Friday. There is a difference on weekdays when social activities are at a 
higher level than at the end of the week. Looking back on Monday and Fridays, it seems that these days 
are affected by the closing of the weekends and that electricity consumption is lower than on other work 
days (Tuesday, Wednesday, Thursday). It is understood that Monday, Friday, Saturday, Sunday and 
other work days should be classified separately. Figure 3 which the industrial zone load curve for one 
year, runs from June 1, 2013 to June 1, 2014. 
  
 

 
 

Figure 1. The weekly (weekdays + weekend) load curve of the industrial zone which is a free 
consumer in the provinces of Samsun, Corum, Sinop, Ordu, Amasya (MW/h) 
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Figure 2.  The weekdays load curve (MW/ h) of the industrial zone which is the free consumer 
in the provinces of Samsun, Corum, Sinop, Ordu, Amasya 
 

    
 

Figure 3.  The yearly load curve (MW/ h) of the industrial zone which is the free consumer in 
the provinces of Samsun, Corum, Sinop, Ordu, Amasya 
 
3. LOAD FORECASTING MODELS 
 
The short-term load forecast has increased the importance of planning and operating the 
energy system. The most commonly used methods for short-term load estimation are 
regression analysis, time series, Box Jenkins models and derivatives (Autoregressive Model, 
AR, Moving Average Models, MA Mixed Autoregressive-Moving Average Models, ARMA), 
fuzzy logic and artificial neural network methods [4-6].  In order to compare the effectiveness 
of the artificial neural network method in the problem of short term load estimation, simple 
regression method and moving average method are used in statistical estimation methods and 
estimations are made with moving average method (MA). In the created regression model and 
the moving average method, as in the artificial neural networks, only the consumption data is 
used as the input. Simple regression is used for the 5-day load change that starts from Monday 
and continues until Friday, while moving average method is used for Saturday and Sunday. 
 
𝑌𝑌 = 𝑚𝑚 + 𝑏𝑏𝑏𝑏                (1) 
∑𝑌𝑌𝑖𝑖 𝑏𝑏𝑖𝑖 = 𝑚𝑚∑𝑏𝑏𝑖𝑖 + 𝑏𝑏 ∑𝑏𝑏𝑖𝑖2  a=0, b=1.003           (2) 
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By solving the equations (1) and (2) by looking at the total consumption of Tuesday and 
Wednesday for the weekdays, and the hourly values are solved by the coefficients a, b for 
each hour [7-8]. When the coefficients a and b are substituted in the power equation (6), the 
load forecast values for 5 days for 24 hours are found. The Moving Average method (MA) is 
used to set the estimate value for days in the MA weekend. The results of the estimation of the 
short-term load estimates obtained from the estimation methods starting from April 14, 2014 
to April 20, 2014 are shown in Figure 4. 
 

 
 

  Figure 4.  Estimated load curve by regression and MA method of industrial zone which is 
free consumer in Samsun, Corum, Sinop, Ordu, Amasya provinces and districts (MW/h) 

 
4. THE RESULTS FOUND WITH BY USING NEURAL NETWORK  

 
In this study, Ariprog artificial neural network of Prophet program which is an artificial neural 
network model with multi-layered, forward feed, which is an educational learning, is used for 
short term load estimation. The entrance of the network is similar to the day of the day that 
corresponds to the day of the exit of the network. Since the load estimation problem is also not 
linear, the network to be used must be a multi-layer artificial neural network. The artificial neural 
network takes the power of computing and information processing from its parallel distributed 
structure, the ability to learn and generalize. Generalization is defined as the generation of 
appropriate responses by the artificial neural network model for entries not encountered during 
the training or learning process.  These superior features demonstrate the ability of the artificial 
neural network analysis (NNA) to solve complex problems. Linear non-learning is preferred 
because of its features such as generalization, adaptability, fault tolerance hardware, speed 
analysis and design simplicity. The flow diagram followed during the artificial neural network 
planning in the Prophet program prepared by the Fraunhofer Institution is shown in Figure 5. 
After performing data analysis on the artificial neural network flow diagram for short term load 
estimation, the necessary calendar model is created. When data are analyzed on Monday and 
Friday, it is observed that these days are affected by the closing of the weekends and that 
electricity consumption is lower than other working days (Tuesday, Wednesday, Thursday). 
Therefore, the calendar day to be used for the artificial neural network is determined from the 
previous day itself, but it can be constructed as the calendar model 3111177 to be used in the 
artificial neural network by looking at the weekend of the week before the weekend. For the 
study of artificial neural network, 1- year consumption data of 2014 year of industrial zone 
which is free consumer in Samsun, Corum, Sinop, Ordu, Amasya provinces and provinces has 
been transferred into the program as time series entered in the program. After the calendar 
model entered the program, the prediction method ArifProg artificial neural network is used. 
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Figure 5.  Flow diagram of artificial neural network in Prophet program 
 

A model entry consists of one or more intermediate and one output layer. All the processing 
elements in a layer depend on all the processing elements in a top layer. No information 
processing is performed at the entry layer. The number of processing elements in this area 
depends entirely on the number of input problems. The number of elements in the output layer 
is again determined based on the applied probing. In artificial neural networks, a network is 
shown as an entry and it is also reported how it will produce a result as input (educational 
learning). Inputs are applied to the input layer, processed in the intermediate layers, and 
outputs are obtained from the output layer. According to the training algorithm used, the error 
between the network output and the desired output is propagated backwards, changing the 
weights of the network to the error minimum. When entering 1-year consumption data as input 
in the program, the estimated print time series is specified as output. The program is first 
verified that the prediction method is executed by selecting training time prediction method and 
then validating it by one-tenth of the training time interval. Estimation results using the artificial 
neural network are printed in the exit time series as shown in Figure 6. 
 

 
 
Figure 6.  Samsun, Corum, Sinop, Ordu, Amasya provinces and districts of the free consumer 
industrial zone of the NNA estimating load curve (MW/h) 
 



 

ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017 
October 19-20 2017, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2017/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2017 ISSN 1314-9474                      
165 

 

 
 
Figure 7.  Both 24-hour day-to-day load curves of real values as well as the result of both the 
regression method moving average method 
 

 
 
Figure 8.  Both artificial neural network method results and 24-hour daily load curves of real 
values 
 
Table 1. Absolute success percentage of neural networks and MA prediction models 
 

 
 
5. CONCLUSION 

 
For the short-term load estimation, both the regression and moving average method and the 
Prophet program are estimated by using the time series files from the conventional estimation 
methods. The program for simulation uses one data file as input. After the training set is 
identified and edited, all inputs and outputs are presented to the network and applied to the 
artificial neural network inputs. At the end of the training, the weights on the net are determined. 
The artificial neural network model developed for short term load estimation is applied in the 
prepared Prophet program. Because real power values for the year 2014 are known, tests 
were made for days from April 14, 2014 to April 20. The same tests are also conducted with 
the regression analysis method and moving average methods to control the availability of the 
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artificial neural network method. For the visual expression of the results, the 24-hour daily load 
curves of both the regression method, the moving average method, and the actual values 
obtained from the artificial neural network method results of the tested days are given on the 
same graphs. (Figure 7 and Figure 8) When all the graphs are examined, it is seen that the 
result of artificial neural network method is closer to real values than the result of regression 
method and moving average method.  The same conclusion can also be drawn when the 
percentages of absolute successes given to the table are examined (Table 1). In this study, it 
is shown that the artificial neural network method can be applied to short term load estimation 
problem. In order to demonstrate the superiority of the method over traditional methods, the 
comparison is made by the regression method and the moving average method.  
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Abstract: In this study, we focused on the design effects for application of P, I, D, PI, PD and PID, 
feedback controller to control the velocity of a permanent magnet direct current motor. The gains of 
open loop and closed loop functions are solved either in s or frequency (time-t) domain and the 
gains of the loops are compared with the help of MATHEMATICA software. According to the results 
of this study, it was concluded that we see the desired result as quick response, short overshoot 
and short settling time. The selection of control parameters and the links of the gains with each 
other are very important to design an optimal controller. We also learn that the motor and controller 
should operate in harmony and stability. Furthermore, this study was conducted with master science 
students at Marmara University in Turkey and the responses of the students are encouraging and 
positive. 
Keywords: PMDCM, Control Methods, Gain Functions,  Education. 

 
1. INTRODUCTİON 

 
Permanent Magnet Direct Current (PMDC) motors are used in a wide variety of applications in 
the industry because of their simple structure, their ability of easy speed adjustment and their 
relatively lower cost. In this study, PMDC motor’s parameters are investigated. The biggest 
advantage of a PMDCM is the separated excitation circuit from the armature circuit, reduced 
copper losses, and simple construction, low cost, less maintenance and high torque, which 
allows these motors to operate showing a high performance. Since PMDCM’s excitation and 
armature circuit are separated, it can be used instead of a separately excited motor safely and 
efficiently [1]-[2].   
PMDC motor draws constant currents under a constant voltage from the main supply under 
steady state conditions, so it produces a constant speed and torque output. Changes in the 
motor parameters especially include the transient regime, which occurs at the starting of the 
motor when instantaneous high currents are drawn until the motor’s parameters, such as 
produced torque and the speed of the motor, become stable.  An efficient operation of the 
electrical motors is provided by bringing the transient behavior of the motor to the desired level 
with the controllers [3]-[6]. To be able to check the electric motors, the transfer function of the 
machine, which is the mathematical equations, should be known exactly. The transient and 
steady state behaviors of the motor can be found by doing analyses with the motor’s control 
parameters’ functions whose behavior to the established mathematical functions should be 
known. 
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In this study in the light of the basics, the necessary equations of the motor controller’s 
parameters’ functions were obtained by considering the mathematical model of the motor in 
the "s" domain or frequency (time-t) domain. In addition, the source of the control system 
design, which is op amp circuits, was explained in detail so as to make complex and difficult 
control systems easy to understand. 

 
2. PMDC MOTOR MATHEMATICAL MODEL 

 
In order to analyze the motor parameters and to see their effect on the motor, a typical and 
traditional equivalent circuit of the PMDC motor electrical equivalent circuit is given in Figure 
1. 
 

 
Figure 1.PMDC Motor Electrical Equivalent Circuit representation. 

 
Nomenclature: 

eT  : Produced Magnetic Torque (Nm) 
LT  : Load Torque (Nm) 
aR  : Armature Winding Ohmic Resistance (Ohm) 
aL  : Armature Winding Inductance (Henry) 
aU  :Terminal Voltage (Volt) 

aI  : Armature Current (Amper)  
J  : Rotor Inertia Torque (kgm²) 
B  : Viscouis Friction Coeffient (Nms) 

mω  : Rotor Angular Speed (rad/s) 

bK  : Emf and Torque Constant (Volt/ (rad/s))   

bE  : Back Emf voltage (Volt) 
 
The basic equations of PMDC Motor are given from (1) to (4). 
 

a
b a a a a

dL
E I R I U

dt
+ + =          

(1)  
m

m e L
dB J T Tdt
ωω + = −    (2) 
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mb bE K ω=    
(3)  

e b aT K I=      (4) 
 

Permanent magnets cause a permanent excitation in the field windings and the permanent 
excitation value is included in bK (See (3), (4)). The desired variables ( aI , mω ) are calculated 
either directly in t domain or by transforming them into s domain. The solution to the problem 
is obtained by writing the produced Magnetic Torque ( eT ) and back Emf voltage ( bE )in terms 

of the current and angular velocity and by substituting them into the (1) and (2). 
Here, s domain is preferred to solve the differential equations so that the equations are reduced 
naturally to the first order. The transfer function in s domain according to the speed of the motor 
over an applied voltage is shown in the equations (5) and (6). The rewriting of the function as 
edited in thes domainis shown in the Eq.(6).     
 

2
( )
( ) ( )( )

m b
a a a b

Ks
U s J s B L s R K
ω =

+ + +
         

 (5) 
 

2 2
( )
( ) ( ) ( ) aa

m b
a a a bJ

Ks
U s s J L s B L R B R K
ω

++
=

+ +
      

  (6) 
 

3. THE CONTROLLERS 
 
The controllers are organized in various combinations of 3 separate functions. These functions 
are basically function "P" providing the proportional gain, function "D” providing the derivative 
gain and function "I” providing the integral gain. The binary combinations of the functions are 
"P” and “PD" and " PI" and their triple combination is “PID". The purpose of the double and 
triple gain functions is to obtain the desired output function at a certain balance by using the 
advantageous aspects of each function and by trying to eliminate the disadvantageous aspects 
of the others. In order to understand how the controllers work together it is primarily necessary 
to know the transfer function of each function. In the electrical controller design the gain is 
determined by using the ratio of the resistance of op amps. 

 
A. P Proportional Gain Function 

The proportional gain function, which is the most basic function, is expressed as the multiplying 
of the signal applied to the input in the desired value. The proportional gain factor is called Kp 
and the ratio of   𝐑𝐑𝟏𝟏

𝐑𝐑𝟐𝟐
  in Kp shows the value of the gain (see Figure 2(a) and the control scheme 

in Figure 2(b)). The gain derivation is given in the equation (7). 
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a) b) 
Figure 2.(a) P proportional gain schematic electric circuit (b) Block Diagram of P proportional 
gain control. 
 

1
0 1 0 1

2
( ) ( ) ( ) ( )p

RV t V t V t K V tR= − ⇒ =         

 (7) 
 

B. I Integral Gain Function 
Function I, mathematically meaning taking the integral, gives the output signal by 

integrating the input signal. By replacing R1 resistance in op amp with the capacitor C1, 1/(C_1 
s)  transfer function is obtained. Op amp gain is- (1/(C_1 s)  )/R_2 .  We get the transfer function 
by arranging this in the form of 1/(C_1 R_2 s).  The gain derivation is given in the equation (9). 
By calling the integral gain as ‘Ki’, its coefficient is found with operation   1/(R_2 C_1 ) . Figure 
3(a) illustrates the electrically theoretical diagram and Figure 3(b) the block diagram of the 
control. 

 
a)                                                        b) 

 
Figure 3. (a) Electrical circuit schematic of Integral gain; Block diagram of I Integral gain 

control. (b)Blocks of Ki gain. 
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so the formula of  Figure.3 is given below; 
 

1

3 1 3
0 1 0 1 0 1

1
1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )isC K

sC R s
V t V t V t V t V t V tR= − ⇒ = − ⇒ =       

 (8) 
 

C. D Derivative Gain Function 
D function mathematically means derivation; it gives the output signal by taking the 

derivative of the input signal. The transfer function  1/(C_2 s) is written by connecting capacitor 
C2 to the place where resistor R2 is in op amp. The gain of op amp is   .   A transfer function 
is computed by rearranging this in the form of  .The derivation of the gain is shown in (9). By 
calling the derivative gain ‘Kd’, its coefficient is found with . Figure 4(a) illustrates the electrical 
circuit and Figure 4(b) illustrates the block diagram of the control part. 
 

 
a)                                                              b) 

Figure 4. (a) Electrical circuit schematic diagram of D derivative gain; (b) Block Diagram of D 
derivative gain Control 

 

4 2
4

2

0 1 0 1 0 11( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )dC

sC

RV t V t V t sR V t V t s V tK⇒= − ⇒ = − =                            

(9) 
 

D. PD Proportional and Derivative Gain Function 
Function PD is the combination of P proportional gain function and D derivative gain function 
and it improves the transient response (i.e. eliminate it can anticipate the changes through 
derivative action) [9]-[11].  In order to form P and D binary gain function, PD controller is 
designed by adding op amps. The gain derivation is given in (10). Figure 5 illustrates the 
electrical circuit. If we do not want the summer to apply any gain to the inputs, we simply 
choose all the resistor values to be the same as shown in Figure 5 as R. 
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Figure. 5.  Electrical circuit schematic diagram of PD Proportional and Derivative gain 
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E. PI Proportional and Integral Gain Function 
Function PI is the combination of P proportional gain function and I integral gain function and 
it improves steady state response.  P and I binary gain function is designed by adding op amps. 
The gain derivation is given in (11) below. Figure 6 illustrates the electrical circuit of PI. 

 
Figure. 6.  PI proportional and integral gain electrical circuit schematic diagram 
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F. ID  Integral and Derivative Gain Function 
Function ID is the combination of D derivative gain function and I integral gain function. D and 
I binary gain function is designed by combining opamps. The gain derivation is given in the 
equation (12). Figure 7 illustrates the electrical circuit. 
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Figure. 7. Electrical circuit schematic diagram of  ID integral and derivative gains 

 

 
Figure. 8. PID Proportional Integral and Derivative Gain Electrical Circuit Diagram 
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A. Proportional, Integral and Derivative Gain Function 
 
Control of PID is the combination of P, D and I control function. P, D and I gain functions are 
designed by adding op amps. PID controllers have several important features. It provides 
feedback, it is the combination of PD and PI which improves overall time response of the 
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system [10]-[11]. The gain derivation is given in the equation (13).  Figure 8 shows the electrical 
equivalent circuit. 
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4. A SAMPLE OF PMDC MOTOR WITH PID CONTROL 

 
It is especially important to know that what type of motor should be used in application. To 
analyze the PMDC motor, the required transfer function equations are derived and presented 
in chapter I. When the transfer function of the electric motor, used in the application functions 
numerically by entering the required information to the transfer function, is processed with in 
(14), the transfer function derived with he given numeric values in (15) in the s domain. 
 
Ra: 1 Ohm, ,La: 0.5 Henry , J: 0.01 kgm²/s² , B: 0.1 N.ms , Kb: 0.01 Volt/(rad/s) 
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A. Control with P 
When P proportional gain to the operating of electric motors is considered the application of 
closed loop control in  (16) .The closed loop output function is obtained by applying 10, 20 and 
50 as the proportional gains and shown in Figure 9. 
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Figure.9. P gains closed loop function for PMDC motor 
 

B. Control with I 
When I integral gain to the operating of electric motors is considered the application of closed 
loop control in equation (17).The closed loop output function is obtained by applying 0.1, 0.2 
and 0.5 as the Integral gains and  shown output  in figure 10. 
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Figure.10. I gains closed loop function graph for PMDC motor 
 

C. Control with D 
If D derivative gain while the electric motors is operating considered, the application of closed 
loop control in equation (18) is applied. The closed loop output function is obtained by applying 
1, 2 and 5 as the derivative gains and shown in figure 11. 
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Figure.11 D gains closed loop function for PMDC motor 
 

D. Control with PD 
The application of closed loop control where in (19) is considered if the application of P 
proportional gain together with D derivative gain to PMDC motor is discussed. The closed loop 
output function is obtained by applying 1 and 2 as the derivative gains and 10 and 20 as a 
proportional gain, shown the outputs in Figure 12. 
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A. Control with PI 
WhenP proportional gain together with I integral gain to the operating of electric motors is 
considered, the application of closed loop control in (20). The closed loop output function is 
obtained by applying 0.1 and 0.2 as the integral gains and 10 and 20 as a proportional gains, 
shown the outputs in figure 13. 
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A. Control with ID 
When D derivative gain together with I integral gain to the operating of electric motors is 
considered the application of closed loop control in (21).The closed loop output function is 
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obtained by applying 0.1 and 0.2 as the integral gains and 1 and 2 as a derivative gains, shown 
the outputs in Figure 14. 

 
Figure.12.  PD gains closed loop function graph for PMDC motor. 

 

 
Figure.13.  PI gains closed loop function graph for PMDC motor 
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A. Control with PID 
When P proportional gain together with D derivative gain and I integral gain to the operating of 
electric motors is considered the application of closed loop control in (22). The closed loop 
output function is obtained by applying 0.1 and 0.2 as the integral gains ,10 and 20 as a 
proportional gain, and 1 and 2 as the derivative gains, shown the outputs in Figure 15. 
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Figure.14.  ID gains closed loop function graph for PMDC motor. 

 
 

 
Figure.15.  PID gains closed loop function graph for PMDC motor 

 
5. EFFECTS OF THE PARAMETERS ON THE MATHEMATICAL MODEL IN S DOMAIN 

 
As explained in detail in the previous chapter, in the open loop system the output remains 
constant for a constant input signal provided the external conditions are unaltered. The open 
loop is, therefore, satisfactory only if the system components are designed and constructed, 
so as to limit the parameter variations. Therefore, the open loop is not sufficient for the 
systems; the closed loop control system with the selection of PID parameters is analyzed in 
general and in this study. Additionally, some lack of closed loop simulation for PMDC motor is 

1 2 3 4 5
s t

10

20

30

40
rad s

ClosedLoop

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
s t

50

100

150

rad s
ClosedLoop



 

ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017 
October 19-20 2017, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2017/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2017 ISSN 1314-9474                      
179 

 

considered in the literature, this study is also useful and valuable not only for education but 
also for research study [9].   
The effect of the control parameters, which are in the form of increasing or decreasing its root 
as the numerator and denominator in s domain, is observed.  mathematically, the root in s 
domain is the coefficient of the differential equation. The increasing of the root of the differential 
equation makes it difficult to solve the equation. Table I gives the effect of PID parameters on 
the roots of the numerator and denominator in the closed loop. 
 
Table I. Effects of the PID parameters on the numerator and denomınator roots ın the closed 
loop 
 

Gain type Effect of nominator on root of  s 
domain 

Effect of denominator on root of  
s domain 

P type gain No effect No effect 

I type gain No effect Increase 1 

D type gain Increase 1 No effect 

PD type gain Increase 1 No effect 

PI type gain Increase 1 Increase 1 

ID type gain Increase 2  Increase 1 

PID type gain Increase 2  Increase 1 

 
6. COMMENTS OF THE STUDENTS AND PEDAGOGICAL REMARKS 
 

This study is carried out with a small group of Bachler students from Electric-Electronic 
department, Technology Faculty at Marmara University. The students are encouraged to 
understand control effect of feedback controller parameters’ design on PMDC motor by using 
MATHEMATICA features and controller responses. In this study, the students see what effect 
each of the PMDC motor parameters has and what sort of control circuit parameters -we should 
deal with practically to get accurate and stable operation of the systems – should be 
implemented with the comparative description of the P, I, D, PD, PI, ID and PID parameters 
via op amp circuits functions’ examples.  Another important and different aspect of this study 
from point of the students is that for virtual study and mathematical calculations, which 
MATHEMATICA software used. With the help of MATHEMATICA, the most suitable control 
parameters can be found quickly, with fast response and without wasting time and the results 
are visualized in detail. The responses from the students who learned the control parameters 
and their effects on PMDC Motor through this research are positive and emphasizes students’ 
active role in learning. Students’ active role in learning is also in favor of deep learning and 
building a conceptual understanding as opposed to surface learning [12].The students 
remarked that learning the control parameters of motors with the basic mathematical 
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expressions and using MATHEMATICA features reinforced their understanding of the 
theoretical principles and increased their interest in the subject matter. 
 

7. CONCLUSION 
In this study, a transfer function was implemented, using the mathematical model of the P, I, 
and D controllers together, with the electric motor parameters in the control applications, by 
building a mathematical model on a sample electric motor, which would be controlled.  
The most important result seen in this study is that; in PID controller design, the selection of 
the gain constants plays an important role. A good selection of the control parameter is 
required so that an increase of each root in the numerator and denominator in Table I, does 
not cause a control complexity of the system. In our study seven different controllers including 
different combinations of P, I, and D control parameters were served as an educational 
resource. Additionally, all the control methods were successfully solved with the help of 
MATHEMATICA. Finally, the responses obtained from the students about this study are 
positive and encouraging. 
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Abstract: The present work concerns the study of linear circuits with certain properties, such as 
integrating and differentiating the input signal (voltage or current). Classical methods of research provide 
good results but they can be replaced with specialized computer simulation programs. They deal with 
at least two tasks. One consists in simplifying the theoretical basis for a particular study, and the other 
- reducing the inherently necessary time to do so. At the same time, it is easy to simulate different 
processes by changing the model parameters. The survey uses the CircuitMaker program. It also allows, 
when necessary, certain electrical circuit to be implemented schematically. This is done by automatically 
transferring data to another program to plot the topology of a real circuit board. 
Keywords: transient processes, integrating chain, differentiating chain 
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1.  ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Връзката между тока и напрежението в една линейна електрическа верига, която се 
определя от закона на Ом, ни дава основание да въведем понятието сигнал. Както е 
известно от теорията на сигналите [2], различаваме различни видове, в зависимост от 
тяхната периодичност, форма или случайност. В съвременната цифрова схемотехника 
се използват импулсни сигнали с точно определена форма, продължителност и 
амплитуда. Възможно е генерираните сигнали да се различават от предварително 
зададените. Затова може да възникне необходимостта от промяна на техните 
параметри, като амплитуда, полярност, продължителност и др.  
С помощта на линейни електрически вериги се осъществяват преобразувания [1], като 
диференциране, интегриране, промяна на полярността  и др. Тези свойства на 
електрическите вериги отдавна са изучени и се използват. Те позволяват подробно и 
точно теоретично изследване, от което, при някои задачи, не винаги има смисъл. Много 
често е необходим бързо постижим качествен анализ с оглед диагностика на конкретна 
електрическа верига или част от нея. В такъв случай е целесъобразно за анализ да се 

http://www.swu.bg/university-profile/faculties-and-colleges/mathematics-and-natural-sciences.aspx
http://acad.swu.bg/cvp.php?uid=troen
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използват специализирани компютърни програми. Посредством тях по зададени 
модели, отнесени към електрическата схема и елементите в нея, се извършва анализ с 
добра приложна точност. 
В настоящата работа се разглеждат основни интегриращи и диференциращи звена в 
линейни електрически вериги със съсредоточени параметри. За целта се използва 
програмата Circuit Maker. Като резултат моделите, създадени чрез нея  са сравнени с 
резултатите, получени по класическия метод и са направени съответните изводи. 
Програмата CircuitMaker – (СМ) е мощен програмен продукт, който е с отворен код (Open 
Source Hardware) и се разпространява безплатно [7]. Той е предназначен за бързо и леко 
създаване на електрически принципни схеми и тяхното моделиране.  
С помощта на СМ могат да се моделират аналогови, цифрови и смесени аналого-
цифрови схеми. Като следващ етап, чрез СМ може да се генерира списък на 
съединенията и с приложението TraxMaker, автоматично да се проектира графичен 
оригинал за изработване на печатна платка. За целта CircuitMaker работи с файлове, 
имащи различни разширения. Някои от  тях са: 
.CKT – файлове, съдържащи принципната електрическа схема; 
.DAT – файлове с данни; 
.LIB – библиотечни данни на различни елементи; 
.RAW – файлове с данни за моделиране и др. 
 

2.  ИНТЕГРИРАЩИ И ДИФЕРЕНЦИРАЩИ ВЕРИГИ  -  УСЛОВИЯ 
 

Най-простите електрически вериги, с които може да се реализират функциите 
интегриране и диференциране са RC  и RL .  На фигури 1а и 1б  са показани 
интегриращи  и  диференциращи  RC   вериги [5].  Те могат  да  се  разглеждат като 
четириполюсници в режим на празен ход. Дефинират се: ( )1u t  - входно напрежение, 

( )2u t  - изходно напрежение, ( )i t  - ток във веригата. В изходната част на 

четириполюсниците ( ) ( )2 Cu t u t=  за фиг.1а  и  ( ) ( )2 Ru t u t=  - фиг.1б. 
 

 
Фиг. 1а – Интегрираща верига 

 
Фиг. 1б – Диференцираща верига 

 
В табл.1 са дадени основните зависимости, произтичащи от схемите на свързване. 
От зависимостите 3 и 4 на табл.1 се вижда, че при спазване на условието 

T RCτ<< = , четириполюсникът от фиг.1а изпълнява ролята на интегрираща верига, а 
при RC Tτ= << , четириполюсникът от фиг.1б изпълнява ролята на диференцираща 
верига. 
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Табл.1 

(1) ( ) ( ) ( )1
0

1 t

u t Ri t i t dt
C

= + ∫                                 (2)  ( ) ( ) ( )1
0

t

Cu t RCi t i t dt= + ∫                  

Фиг. 1а               T RCτ<< =  , 

( )
0

t

i t dt∫  - може да се пренебрегне 

( ) ( )1Cu t i tτ≈    ⇒    ( ) ( )1
1i t u t
R

≈  

( ) ( )
0

1 t

Cu t i t dt
C

= ∫  

(3)  

( ) ( ) ( ) ( )2 1 1
0 0

1 1t t

Cu t u t u t dt u t dt
RC τ

= ≈ ≈∫ ∫  

Фиг. 1б         RC Tτ= << , 
 

( )RCi t  - може да се пренебрегне 
 

( ) ( )1
0

t

Cu t i t dt≈ ∫     ⇒     ( ) 1dui t C
dt

=  

 

(4)  ( ) ( ) ( ) 1 1
2 R

du duu t u t Ri t RC
dt dt

τ= = ≈ ≈  

 
По същия начин стоят нещата и при четириполюсници, реализирани с R  и L  

елементи. 
На фигури фиг. 2а и фиг. 2б  са показани интегрираща и диференцираща RL  верига 

[5]. Схемните означения са аналогични. 
  

 
Фиг. 2а – Интегрираща верига  

Фиг. 2б – Диференцираща верига 
 
В табл.2 са дадени основните зависимости, произтичащи от схемите на свързване. 
Аналогично, от зависимостите 7 и 8 на табл.2, се вижда, че при спазване на 

условието 1R T
L τ
= << , четириполюсникът от фиг.2а изпълнява ролята на интегрираща 

верига, а при 1 RT
Lτ

<< = , четириполюсникът от фиг.2б изпълнява ролята на 

диференцираща верига. 
 
 
3. ПРИЛАГАНЕ НА ДВАТА МЕТОДА ЗА АНАЛИЗ НА КОНКРЕТНИ RC  ВЕРИГИ. 
 
Поради сходния анализ и еднаквост на получените резултати е направено 

сравняване на възможностите на класическия метод и програмата CircuitMaker при 
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конкретни RC  четириполюсници.  За да може лесно да се направи сравнение на 
графичните резултати от двата метода, използваме еднакви параметри на елементите 
на веригите, форма и стойност на входното напрежение. 

 
Табл.2 

(5) ( ) ( )1
diu t Ri t L
dt

= +                                         (6)  ( ) ( ) ( )1
1 1R di diu t i t i t
L L dt dtτ

= + = +                  

Фиг. 2а               1R T
L τ
= <<  , 

( )R i t
L

 - може да се пренебрегне 

( )1
1 diu t
L dt

≈          ⇒     ( ) ( )1
0

1 t

i t u t dt
L

≈ ∫  

(7)  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 1 1
0 0

1t t

R
Ru t u t Ri t u t dt u t dt
L τ

= = ≈ ≈∫ ∫  

Фиг. 2б         1 RT
Lτ

<< = , 

 
di
dt

 - може да се пренебрегне 

 
 
 
(8)  

( ) ( ) 1 1
2 L

di L du duu t u t L
dt R dt dt

τ= = ≈ ≈  

 
 

 
Фиг. 3 Схема за комутация 

Най-напред се избира входното напрежение 
( )1u t  с правоъгълна форма (фиг.3). То не е 

отрицателно по стойност,  като заема само две нива 
– „0” и „Е”. Времето, през което напрежението има 
високо ниво ( )1u t E=  се означава с T . 
Преминаването от ниско към високо ниво  
( 0 E→ ) се извършва в момент 1t  и обратно от 

високо ниво към ниско ( 0E → ) - в момента 2t . 

Избрано е напрежение [ ]100 VE ,= . 

 
Ако разгледаме входното напрежение ( )1u t , като импулс, времената 1t  и 2t ще  

представляват предния и задния му фронт, а [ ]10T , ms=  - неговия период. Времената 

на преходите 1t  и 2t  са много кратки в сравнение с ширината на импулса T  и могат да 
се пренебрегнат при по-нататъшния анализ. Същевременно реализирането на такъв 
импулс може да стане както с подходящ генератор така и посредством ключ, показани 
на фиг.3. Ключът k  превключва входа на веригата към постоянно напрежение E  или 0, 
като по този начин се реализират фронтовете на импулса. Този начин на комутация 
позволява използването на класическия метод за изследване на преходните процеси в 
четириполюсниците  [6].  
Пасивните елементи на изследваните RC  вериги са: [ ]100R , k= Ω , [ ]10C , nF= .  
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3.1  ПРИЛАГАНЕ НА КЛАСИЧЕСКИЯ МЕТОД 
 
На фиг. 4a е показана разновидност на интегриращата верига от фиг. 1a. За  ( )1 1u t  

на предния фронт на импулса и ( )1 2u t  - на задния му фронт, са определени 
независимите начални условия. В резултат на известни преобразувания [6] са 
определени зависимостите 9 и 10 на изходното напрежение ( )2u t .  

На  фиг. 4б графично са представени тези зависимостти, а елементите на веригата 
така са подбрани, че процесът да се счита за приключил в интервалите от време – за 

предния фронт - [ ] [ ]0 5
2
T, ms t , ms≤ ≤ =  и задния фронт -   [ ] [ ]5 10

2
T, ms t T , ms= ≤ ≤ = .    

 
Фиг. 4a – Интегрираща верига 
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Фиг. 4б –Преходна характеристика 

 
 

 

(9)   ( ) ( )2 1
t

RC
Cu t u t E e

− 
= = − 

 
                   (10)   ( ) ( )2

t
RC

Cu t u t Ee
−

= =   

 
На фиг. 5a е показана разновидност на интегриращата верига от фиг. 1б. Аналогично за  
( )1 1u t  на предния фронт на импулса и ( )1 2u t  - на задния му фронт, са определени 

независимите начални условия. По сходен начин са изведени зависимостите 11 и 12.  
На  фиг. 5б графично са представени зависимосттите за същите времена 

[ ] [ ]0 5
2
T, ms t , ms≤ ≤ =  и [ ] [ ]5 10

2
T, ms t T , ms= ≤ ≤ = .  

 
3.2. ИЗСЛЕДВАНЕ С ПОМОЩТА НА CircuitMaker 
 
Най-напред трябва да се определят активните и пасивни параметри на 

разглежданата верига. Избира се генератор на правоъгълни импулси с честота 
[ ]100f , Hz=  и амплитуда [ ]100 V, . Избират се и пасивните елементи на веригата и се 
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конструира електрическата схема на модела. Стойностите на параметрите на пасивните 
елементи са същите, както при класическия метод. 
 

 
Фиг. 5a – Диференцираща верига 
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 (11)     ( ) ( )2
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= =  

 (12)    ( ) ( )2

t
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Ru t u t Ee
−

= = −    
 

Фиг. 5б –Преходна характеристика 

 
 

 
Фиг. 6a – Интегрираща верига 

 
Фиг. 7a – Диференцираща  верига 

 
 

На фиг. 6a е показан модел на интегрираща верига, а на фиг. 7a – на диференцираща 
верига. Използват се основни модули от библиотеката с данни на програмата СМ [3,4]. 
В резултат се начертават зависимосттите, показани на фигури 6б и 7б.  
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фиг. 6б–Преходна характеристика 

 
фиг. 7б–Преходна характеристика 

 
Получените графични резултати съответстват на тези от класическия метод - фиг. 

4б и фиг. 5б. 
Описанието на математическия модел се съдържа в Spice netlist и позволява да се 

използва от други програми със сходна архитектура. 
За двата изследвани четириполюсника Spice netlist е показан по-долу: 
 

Spice netlist for Circuit 
 
*Spice netlist for Circuit: Cir_1 
C1 0 3 10nF 
V1 4 0 DC 0 PULSE(0 100 0 1n 1n 5m 10m) 
R1 3 4 100k 
.SAVE V(3) V(4) @c1[p] @c1[i] @v1[p] 
v1#branch @v1[z] @r1[p] @r1[i] 
*PLOT AC -1.000 1.000 A=V(3) 
*BKGND=RGB 0 0 0 
*BINARY RAW FILE 
* Selected Circuit Analyses : 
.TRAN 200u 50m 0 200u 
.END 

 
*Spice netlist for Circuit: Cir_2 V2 3 0 DC 0 PULSE(0 100 0 1n 1n 5m 10m) C3 4 3 10nF R3 0 4 100k .SAVE V(3) V(4) @v2[p] v2#branch @v2[z] @c3[p] @c3[i] @r3[p] @r3[i] *PLOT AC -1.000 1.000 B=@r3[i] *BKGND=RGB 0 0 0 *BINARY RAW FILE * Selected Circuit Analyses : .TRAN 200u 50m 0 200u .END 

 

4. ИЗВОДИ 

 И двата метода позволяват използване на компютри, с което се улеснава 
анализът на веригите; 

 Предимство на класическия метод е, че лесно може да се постигне необходимата 
точност и резултатите да се изведат в табличен вид; 

 При метода с помощта на СМ не се налага да се знае голяма част от теорията на 
процесите в изследваните четириполюсници; 

 Веднъж направени моделите, последните могат да се използват с различни 
данни, чрез което да се извършват числени експерименти; 



 

ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017 
October 19-20 2017, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2017/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2017 ISSN 1314-9474                      
188 

 

 Недостатък на класическия метод, а предимство на СМ е бързото и лесно,  
напълно автоматично, изчертаване на необходимите графики; 

 Предимство на СМ е и възможността данните от изследването да се запишат и в 
последствие да се използват за изработване топологията на печатна платка. 
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SOFTWARE APPLICATION FOR STRUCTUCAL DECOMPOSITION 
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Abstract: This paper is focusing on the decomposition of the structure into objects so as to separation 
separate modules. These objects are electronic schemes and systems, represented through graph 
models. The structural decomposition is applied to these models. To this purpose, a program application 
has been developed and presented, comprising different decomposition algorithms. The application 
allows the selection of an algorithm and a decomposition criterion, as well as of the number of operations 
for each algorithm.  
Keywords: Decomposition, Algorithms, Graph 
 
 
ПРОГРАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА СТРУКТУРНА ДЕКОМПОЗИЦИЯ  

 
Матьо Динев, Валентина Кукенска, 
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Ул. Хаджи Димитър 4, тел./ мобилен тел.:0895958393, e-mail: mat_s@abv.bg 
Технически Университет - Габрово 

Ул. Хаджи Димитър 4, тел./ мобилен тел.: 0888683825, e-mail: vally@tugab.bg 
 
 
1. ВЪВЕДЕНИЕ  
 
Една от основните задачи, чието решение се налага при математическо моделиране на 
системи и схеми е задачата за рационално им разделяне (декомпозиция) на части 
(подсистеми, подсхеми). Декомпозицията на схемите на подсхеми  е оптимизационна 
задача, чието решение  позволява отделянето на функционални подсхеми.  
Всяка схема (система) се състои от определен брой елементи  и връзки между тях. 
Структурата на дадена схема (система) може да се представи чрез  неориентиран граф 
G(V,E), на базата на следните аналогии:  

• Множеството на върховете V=(v1,v2,..,vn) на графа се съпоставя с множеството на 
елементите на схемата, а множеството на ребрата E=(e1,e2,…,en) – с множеството 
връзките между тях; 
• Множеството на върховете P=(p1,p2,…pn) на графа се съпоставя на множеството 
на потенциалите на схемата, а множеството на ребрата A=(a1,a2,…an) – на 
множеството на елементите на схемата.  

Неориентираните графи, построени по тези аналогии, отразяват топологичната 
структура на обектите. Така задачата за структурна декомпозиция на дадената схема 
(система) се привежда към задача за разделяне на топологичния граф G(V,E) на 
подграфи  Gi(Vi,Ei).[2][3][4][6]  
Обект на настоящия доклад е разделянето на структурата на обекти с цел отделянето 
на обособени модули. Като обекти се разглеждат електронни схеми и системи.Те са 
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представени с графови модели. Структурната декомпозиция се реализира за тези 
модели. За тази цел е разработено и представено програмно приложение. В него са 
включени различни алгоритми за декомпозиция. Приложението предоставя възможност 
за избор на алгоритъм и критерий за декомпозиция, както и за изчисление на броя 
операции за всеки от алгоритмите. 
 
2. ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

За приложението е разработен потребителски интерфейс. За реализирането му е 
използван Borland Delphi 7. За да се стартира се използва файла DEC.exe. 
Като входни данни за приложението могат да се използват: 

• Списъчното представяне на графовия модел; 
• Матрично представяне на графовия модел. 

Списъчното представяне описва графовия модел чрез множества. За всеки връх на 
графа Vi се задава списък на съседните му върхове Vj, където j=1…m и j ≠ i. 
Матричното представяне описва графовия модел чрез матрицата на съседство на 
графа. Тя представлява квадратна матрица [R]n x n={rij}, където i,j = 1…n и rij е броя на 
ребрата между i – тия и j – тия връх. 
Приложението предоставя възможност за избор между следните алгоритми за 
декомпозиция. Процедурните им стъпки са описани в [1] и [5]. 

- Алгоритъм с добавяне; 
- Алгоритъм с отделяне; 
- Алгоритъм с неприпокриване;  
- Алгоритъм с припокриване. 

То може да изчислява броя на използваните операции за всеки алгоритъм. Методиката 
за изчисляване на тези операции е представена в [2]. 
Като изходни резултати приложението показва: 

• Списък на върховете за отделените подграфи; 
• Броя на операциите.  

Списъкът на върховете за отделените подграфи съответства на структурата на 
отделните модули на обекта. 
Броя на операциите може да се използва за сравнение на различните алгоритми. 
Работата с приложението е показано за следните задачи: 
Зад.1. 
Да се разделят топологичните графи от фиг.1 а) и б) на подграфи по критерий 
минимален брой външни връзки. 
За решаването на задачата да се използват алгоритмите с добавяне и отнемане. 
Зададен е и броя върхове за всеки подграф N. За графа от фиг.1,а) N=7, а за фиг.1,б) 
– N=12.  
При стартирането на приложението се избира начина на представяне на входните данни 
(фиг.2). 
При избор на матрично представяне на входните данни за графа от фиг.1,а се задава 
матрица на съседство показана на фиг.3. 
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След въвеждането на входните данни е необходимо да се избере алгоритъма на 
декомпозиция (фиг.4.). В зависимост от това кой алгоритъм е избран се получава 
неговото решение.  

 

 
          Фиг.1,а)    фиг.1,б)  

 
Фиг.1.Топологически графи. 

 

 
 

Фиг.2. Начално меню на приложението 
 

 
 

Фиг.3. Матрично представяне на входните данни 
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Фиг.4. Избор на алгоритъм за декомпозиция 
 

На фиг.5 и фиг.6 са показани получените резултати от разделянето на двата графа от 
фиг.1. а) и б), като е използван алгоритъма с добавяне. 

 

 
 

Фиг.5. Резултат от разделянето на графа от фиг.1,а. 
 

 
 

Фиг.6. Резултат от разделянето на графа от фиг.1.б. 
 

На фиг.7 и фиг.8 са показани получените резултати от разделянето на двата графа от 
фиг.1,а и фиг.1,б., като е използван алгоритъма с отделяне. 
Тези декомпозиции са визуализирани на фиг.9, а и б. С прекъсната линия е отразено 
разделянето по алгоритъма с добавяне, а с непрекъсната – по алгоритъма с отделяне. 
Броя на използваните операции за двата алгоритъма на тези графи е отразен на 
таблица 1. 
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Фиг.7.Резултати от разделянето на граф от фиг.1,а 

 

 
Фиг.8. Резултати от разделянето на графа от фиг.1,б. 

 

 
а) декомпозиция на граф 1                б) декомпозиция на граф 2. 

Фиг.9.Декомпозирани топологически графи. 
 

От тези резултати се стига до следните изводи: 
 За алгоритъма с отделяне са необходими по малък брой операции от алгоритъма с 

добавяне. 
 Алгоритъма с отделяне не винаги разделя графа с минималния брой външни възли. 
Зад.2. 
Да се разделят топологичните графи от фиг.1 а) и б) на подграфи по критерий 
минимален брой външни връзки. 
 

Таблица.1.Броя на използваните операции  

 Алгоритъм с добавяне Алгоритъм с отделяне 

Граф от фиг.1,а 563 373 

Граф от фиг.1,б 2187 1029 
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За решаването на задачата да се използват алгоритмите с припокриване и с 
неприпокриване. Зададен е и максималния брой върхове за всеки подграф Nmax. За 
графа от фиг.1,а) Nmax≤9, а за фиг.1,б) – Nmax≤14.  
На фиг.10. и фиг.11. са показани получените резултати за разделянето на двата графа 
по алгоритъма с неприпокриване. 

 
Фиг.10. Резултати от разделянето на графа от фиг.1,а. 

 

 
Фиг.11. Резултати от разделянето на графа на фиг.1,б. 

 
Получените резултати за отделните подграфи за отразени на фиг.12. 

 
             а) Подграфи за графа на фиг.1,а.     б) Подграфи за графа на фиг.1,б. 

Фиг.12. Отделени подграфи. 
 
Отделените подграфи съответстват на подсхеми от изходната схема. Както се вижда, 
при това разделяне се отделят външни върхове. Тези върхове съответстват на 
потенциали на схемата. Те могат да играят роля като входни за една подсхема и изходни 
за друга.  
На фиг.13. и фиг.14 са показани получените резултати за разделянето на графите по 
алгоритъм с припокриване.  
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Фиг.13. Резултат от разделянето на графа от фиг.1,а. 
 

 
 

Фиг.14. Резултат от разделянето на графа от фиг.1,б. 
 

Получените резултати за отделните подграфи за отразени на фиг.15. 
 

 
           а) подграфи за графа на фиг.1,а     б) Подграфи за графа на фиг.1,б. 

Фиг.15. Отделени подграфи 
 
При използване на алгоритъма с припокриване отделните подграфи имат общи върхове, 
които съответстват на общи потенциали в схемата. 
Броя на използваните операции за двата алгоритъма на тези графи е отразен на 
таблица 2. 
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Таблица.2.Броя на използваните операции  

 Алгоритъм с неприпокриване Алгоритъм с припокриване 

Граф от фиг.1,а 865 2718 

Граф от фиг.1,б 1269 2536 

 
Направени са тестове с различни графи. Получените резултати за броя на операциите 
позволява да се направят следните изводи: 
 При използване на алгоритъма с неприпокриване, с нарастването на броя 

потенциали в схемата многократно нараства и броя на операциите 
 При декомпозиция на големи схеми е по - удачно да се използва алгоритъма с 

припокриване, а при по малки – алгоритъма с неприпокриване. 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Представеното в този доклад приложение използва различни алгоритми за 
декомпозиция. Позволява и изчисляване на броя операции за всеки алгоритъм. То може 
да се използва и за структурна декомпозиция на електронни схеми и системи 
представени чрез графови модели. 
За бъдеща работа по приложението е предвидено да се добавят и алгоритми за 
функционална декомпозиция. Може да се добави и допълнителен математически 
апарат за изчисляване необходимия брой ресурси за всеки от алгоритмите. 
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STEGANOANALYSIS METHODS IN IMAGES 
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Abstract: Steganalysis is the art and science of detecting hidden messages from images made from 
stegosystems. The purpose of steganalysis is to distinguish if an image contains a secret message or 
not. Researches on this field tend to find statistical properties of images that the stego-system doesn’t 
conserve or find methods that one can find out if the image was altered at all or not. Steganalysis also 
attempts to find more information of the image and hidden message such as the type of embedding 
algorithm, the length of the message, the content of the message or the secret key used. In this paper 
the analysis of various known steganoanalytical methods is carried out. Their classification and overview 
are given. To establish the fact of the presence in the container of hidden information, a consistent 
application of the methods is proposed. 
Keywords: steganalysis, steganography, steganalysis methods, cover object, security.  
 
 
АНАЛИЗ НА СТЕГАНАЛИЗИРАЩИТЕ МЕТОДИ В ИЗОБРАЖЕНИЯ 

 
Христо Терзиев1, Веселка Стоянова2 

1 НВУ „Васил Левски“, ф-т „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен, ул.“Карел Шкорпил“1, 
+359 892 742121, XpTpTep@gmail.com 

2НВУ „Васил Левски“, ф-т „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен, ул.“Карел Шкорпил“1, 
+359 896 758902, veselka_tr@abv.bg 

 
1. ВЪВЕДЕНИЕ  
 
С откриването на всеки нов способ за предаване на информация още от древни времена 
се раждали и нови идеи за скриване на секретни съобщения. Един от ефективните 
подходи за защитата на важна информация е скриването на съществуването й. 
Техниките за скриване на информация са наречени стеганографски методи. 
Стеганографска система или стегосистема е съвкупност от средства и методи, които се 
използват за формиране на скрит канал за предаване на информация (данни)[4]. 
Стеганографията като подход за защита на информацията се използва за скриването ѝ 
в обект контейнер, като по този начин съществуването на самата комуникация е 
неоткриваемо за разлика от криптографията, където съществуването на тайна 
комуникация е известно, но е неразгадаемо. Тоест за разлика от криптографията, която 
крие съдържанието на тайно послание, стеганографията крие самото съществуване. 
Стего файлът трябва да бъде идентичен с прикриващия файл и скритата информация 
не трябва да предизвиква съмнение за страничните наблюдатели, които подслушват 
съответната комуникация и следят за скрито тайно послание. Това може да доведе шум 
на носителя, обаче, въведеният шум трябва да остане невидим и неоткриваем както по 
отношение на човешките възприятия, така и на компютърен анализ. Скриването на 
съобщение с методи на стеганографията значително намалява вероятността от 
откриване на предаваната поверителна инфрмация.  
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Стеганализът е противодействието на стеганографията, той обединява методи и 
технологии за откриване и анализ на потенциалните носители за скриване на данни чрез 
стеганография. Целите на стеганализа могат да бъдат в три нива: откриване, извличане 
и деактивиране или унищожаване на скрити съобщения [9]. По този начин се унищожава 
целта на стеганографията – секретната комуникация.  
 
2. АНАЛИЗ НА МЕТОДИТЕ ЗА СТЕГАНАЛИЗ В ИЗОБРАЖЕНИЯ 
 
Модерни реализации на стеганографските техники най-често използват като контейнер 
цифрови изображения, тъй като те имат редица предимства - широко разпространени 
са в глобалната мрежа Интернет, има възможност за бърза визуална атака, налични са 
инструменти за редактиране и изследване. Снимките, за разлика от аудио и видео 
данните, могат да бъдат разпространявани не само в цифров вид, но и да бъдат 
отпечатани на хартия, което значително разширява полето на практическо приложение 
на методите за скриване информация. За да може успешно да бъдат открити 
съобщения, скрити с методите на компютърната стеганография, трябва добре да се 
познават способите за скриване на информация, както и средите за пренос на скрита 
информация [1]. В зависимост от процеса на модификация на прикриващото 
изображение стеганографията може да бъде класифицирана в пространствената 
област, трансформираната област и разширения спектър. 
В настоящата статия се разгледани едни от най-разпространените, използвани и 
резултатни методи за стеганализ пространствената област, които са: 
 
2.1. ХИСТОГРАМЕН МЕТОД. 

Хистограмният анализ, известен също като статистически анализ на двойки от 
стойности, е предложен от Андреас Фицман и Андреас Уестфелд [11], за откриване на 
стего изображения създадени с помощта на метода LSB. Авторите отбелязват, че 
стеганографските системи, основаващи се на последователната замяна на най-
младшите битове, водят до известен вид изкривяване, което може да бъде открито чрез 
класификатор. В процеса на въвеждане на информация с висока ентропия (т.е. с висока 
степен на несигурност) възниква предвидима промяна в хистограмата за разпределение 
на честотата [2, 5]. 
Когато като контейнер в стеганографската система се използват цифрови изображения, 
индекса i на всеки пиксел, е свързан в таблица за цветове. Ако се обозначи с ni и ni* 
честотата на появата на цвят с индекс i преди и след въвеждането на тайната 
информация, се предполага, че вграденото съобщение има еднакво разпределение. 
Разглежда се предварително кодирано съобщение. Когато е изпълнено неравенството:  

n2i>n2i+1, (1) 

тогава пикселите с цвят 2i ще се променят по-често в процеса на вграждане, отколкото 
пикселите с цвят (2i + 1). Това води до очевиден резултат: 

|n2i - n2i+1| > |n*2i – n*2i+1| (2) 

С други думи, въвеждането на равномерно разпределено съобщение намалява 
разликата между честотите на разпределение на съседни цветове, които имат разлика 
в най-младшия бит. Този подход може да се прилага не само за цифрови изображения 
с индексиране на цветовете, но и за JPEG файловия формат [10]. В този случай, вместо 
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индексите на цветовете, е необходимо да се използват коефициентите на дискретна 
косинус трансформация (DCT). 
На фигура 1 са показани диаграми, които представят сравнение между хистограмите на 
изображение в случай, че в DCT коефициентите нямат вградени данни фиг.1.(а) и в 
случай, че има такова вграждане на информация фиг.1.(б). След анализ се наблюдава 
изравняване на честотите на двойки съседни коефициенти, което е визуално 
забележимо при пълни контейнери (виж фиг.1.(б)). 
 

  
а) б) 

Фиг. 1. Хистограми на разпределение на коефициентите на DCT за празни (a) и пълни 
(b) контейнери. 

За да се определи факта на промяната в хистограмата за разпределение на честотата, 
Фитцман и Вестфелд са предложили да се използва критерия за сравняване Chi-square 
[12]. Тъй като в процеса на въвеждане чрез метода LSB сумата от разпределението на 
честотите на съседни двойки остава непроменена, очакваното разпределение y може 
да бъде получено като средна аритметична стойност на съседни двойки: 
 

 (3), 
 

Стойността на Chi-square за сравнение на очакваното разпределение и 
разпределението на изследваната последователност има формата: 

 (4), 
 

където v е броят на степените на свобода, равен на броя на колоните на хистограмата 
минус една. 
Вероятността p, че две разпределения са еднакви, се дефинира по следния начин: 

 (5),  
 

където Γ е гама-функцията на Ойлер. 
По този начин колкото по-голяма е стойността на р, толкова по-голяма е вероятността 
да има скрито съобщение в контейнера, който е под наблюдение. Хистограмният анализ 
позволява не само да се разкрие фактът, че се използва алгоритъмът Jsteg, но и да се 
определят границите на съобщението вътре в контейнера. Авторите на хистограмния 
анализ са предложили да се извършат редица измервания на вероятността р за 
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фрагменти от цифровото изображение. Всеки фрагмент е последователност от пиксели, 
които се изпълняват последователно от началото на изображението. 
На фигура 2 се вижда рязко прекъсване на вероятността p, което показва края на 
съобщението в контейнера. Методът, предложен от авторите на [11], може да се отнесе 
към методите на стеганализ, насочени срещу определено поведение на 
стеганографската система. С други думи, хистограмният анализ се основава на 
недостатъците на метода LSB, като по този начин се използва принципът Kerkhoffs. 
 
2.2. RS-АНАЛИЗ 
Друг оригинален метод за статистически стегоанализ е методът на RS-анализ [6], [7], 
който е предложен за пръв път през 2001 г. от екип от учени, ръководен от Джесика 
Фридрих. Абревиатурата в името означава "Regular-Singular", т.е. "редовно-единствено". 
 

 
 

Фиг. 2 – Анализ на запълнен контейнер, използващ критерия на сравняване Chi-square.  

При този метод, цялото изображение се разделя на групи от n пиксели, множеството 
G (x1, x2, ..., xn), където n е равно, например на 2 пиксела, които са разположени един до 
друг хоризонтално. За група пиксели, функцията за регулярност или "гладкост" f (G) се 
дефинира като функция в рамките на група или просто сумата от разликите в 
стойностите на съседните пиксели. По пикселна стойност се разбира цяло число от 0 до 
255. 

 (6) 
 

Функцията F (x) се нарича обратна и има свойството F (F (x))=x. Определят се две 
обратни функции, F1, която съответства на инверсията на най-младшия бит на пиксела 
и F2, която е инверсия с пренос към бита от висок клас (добавяне на един). Например: 

F1: 0 ↔ 1, 2 ↔ 3, ..., 254 ↔ 255 
F-1: 255 ↔ 0, 1 ↔ 2, 3 ↔ 4, ..., 253 ↔ 254, 255 ↔ 0 

Когато се прилага обръщение към групата, се получава трансформирана група пиксели. 
След това се разделят всички групи пиксели на класове, както следва: 

- Редовни групи: G ∈ R ⇔ f (F (G))> f (G) 
- Единични групи: G ∈ S ⇔ f (F (G)) <f (G) 
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- Неизползвани групи: G ∈ U ⇔ f (F (G)) = f (G) 

Следващ етап е изследване на отношенията между групите в изображението. За целта 
се дефинира броя на групите, които попадат в един или друг клас като RM, SM, UM и R-
M, S-M, U-M, където индексите M и -M обозначават съответно F1 и F-1 за полученото 
разпределение. Целта е да се определи как изпълнението на LSB при вграждане на 
съобщение ще повлияе на горната статистика за пикселните групи. 

Методът се основава на статистическото допускане, че за оригиналния образ е 
характерно следното: 

RM ≅ R-M и SM ≅ S-M (7) 

Предположението се основава на факта, че прилагането на F-1 ще даде същото 
разпределение като F1 върху изображението, чиито пикселни стойности се преместват 
с един. За обикновените изображения съотношението между групите не трябва да се 
различава значително. Значително несъответствие между стойностите показва стего 
изображенията, при които е използвано LSB-стеганография. 

 
Фиг. 3. RS-схема на типично изображение 

Методът включва разглеждане на промените в младшия бит на изображението, когато 
100% се презапишат с битовете на съобщението. Въвеждането на произволно 
съобщение с дължина, равна на размера на изображението, ще доведе до обръщане на 
50% от най-малко значимите битове. Това на свой ред намалява разликата между 
стойностите на RM и SM до нула. При R-M и S-M обаче въвеждането на съобщението 
пряко ще повлияе на обратното, а разликата в тези количества ще бъде пропорционална 
на степента на пълнотата на контейнера, с други думи, дължината на съобщението. На 
фигура 3 е показана диаграма на RS за типично изображение. На абсцисата е 
разположено количеството на обърнатия бит х, а желаната дължина на р съобщения е 
на ординатата – това са относителни стойности на редовните и единични групи в 
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сравнение с общия брой на групите изображения. Ако се приеме, че в изображението е 
внесено съобщение с дължина п бита и 50% от младшите бита, които се използват за 
записване бъдат обърнати, се получава стойностите на статистиката в точка р/2. След 
това, ако всички младши битове се инвертират и се преизчисли статистиката, на 
диаграмата те ще съответстват на точките на кривите при X = 100-р/2. Пълната 
рандомизация на най-младшия бит съответства на средната точка между р/2 и 100-р/2. 
Ако се приеме р/2 за нула и 100-р/2 за единица и се използва сближаването на кривите 
R-M и S-M по права линия и че RM и SM са параболи, може да се извлече квадратно 
уравнение за намиране на координатите на пресечната точка на кривите RM и SM: 

2(d1 + d0) x2 + (d−0 − d−1 − d1 − 3d0) x + d0 − d−0 =0,  (8) 

където  d0 = RM(p/2) − SM(p/2),    

 d1 = RM(1−p/2) − SM(1−p/2), 

 d−0 = R−M(p/2) − S−M(p/2),  

 d−1 = R−M(1−p/2) − S−M(1−p/2). 

След това дължината на съобщението p се изчислява като p = x / (x-1/2). Така 
стойността на дължината на изхода е отговорът за този метод. 

В таблица 1 са показани типични стойности на размерите на откритите съобщения в 
празни контейнери за различни видове изображения [3]. 
 
Таблица 1. Типични проценти на размерите на откритите съобщения чрез RS-анализ 

Тип изображение Неправилно определена дължина на съобщението 
като процент от обема на контейнера 

Снимки, сканирани изображения =  1 % 
Изображения от Интернет, подготвени 
за печат с разделителна способност 
300 pp 

= 15 ... 20 % 

Изображения с висока разделителна 
способност = 30 ... 100 % 

 
Този метод е изпълнен програмно и тестван върху различни контейнери и съобщения. 
В резултат на поредица от експерименти са разкрити следните характеристики [1]: 
1. Методът има приемлива точност, в повечето случаи оценката на дължината на 
вградените съобщение е различна от истинската стойност с не повече от 5-10%. 
2. RS-стеганализа реагира на естествения шум в изображенията, ограничава 
теоретично възможно точността при определяне дължината на съобщението, което 
дава априори на незапълнените контейнери, така наречената начална обем, 
положителни или отрицателни. Първоначалното изместване е по-голямо при малките 
изображения поради малкия брой редовни и отделни групи. В изображенията, получени 
в резултат на обработката чрез алгоритъма се намалява излишъка, например при JPEG, 
първоначалното отместване е изключително малко. 
3. За много шумно изображение, в допълнение към първоначалния обем, стойностите 
на статистическите данни, получени от различните функции на обръщане, се различават 
леко, така че кривите се пресичат под малък ъгъл и точността на метода се намалява. 
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4. Методът показва по-добра точност при писане на съобщения в произволно 
разпръснати пиксели, отколкото по време на запис на блокове от съседни пиксела. 
Увеличаване на точността на последното е възможно, ако се приложи методът на 
правоъгълна област от изображението, а след това постепенно да се премести, като се 
локализира местоположението на съобщенията. 
 
2.3. RAW QUICK PAIRS (RQP) 
Методът Raw Quick Pairs оценява броят на двойките близки цветове в стего 
изображение. Основният принцип на метода е, че броят на уникалните цветове в 
изображението е значително по-малък от общия брой пиксели. Когато се вгражда 
произволно съобщение стойността на пиксела остава същата или се увеличава / 
намалява с едно. Ако тайната информация е вградена в произволни позиции, броят на 
двойките близки цветове ще се увеличи значително. С други думи, процесът на 
вграждане ще е увеличил разликата между броя на уникалните цветове и броя на 
близките двойки цветове. Също така, колкото повече съобщения са вградени в 
изображението, толкова по-голяма ще бъде разликата. Това наблюдение формира 
принципа на метода Raw Quick Pairs за откриване на секретни съобщения [8]. Тази 
техника само ще покаже съществуването на съобщение, но няма да може да оцени 
дължината на съобщението.  
Формула 9. показва оригиналния метод за изчисляване на броят на двойките близки 
цветове. Адитивният цветови модел RGB е представен във формулата с Red (червено), 
Green (зелено), Blue (синьо): 

(Rcolor1-Rcolor2)2 + (Gcolor1-Gcolor2)2 + (Bcolor1-Bcolor2)2 ≤ 3  (9)  
Методът Raw Quick Pairs може да бъде разширен, като се приложи и към изображенията 
в сивата скала. Вместо три байта да представят цвета на пиксела, изображението в 
сивата скала има един байт, който представя цвета. Следователно, горната формула се 
модифицира, без да се прекъсва принципа на метода RQP: 

(COLOR1-COLOR2)2 ≤ 1  (10) 
Ограничението по отношение на  стего изображение е, че броят на уникалните цветове 
трябва да бъде по-малък от 30% от общия брой пиксели [9]. Повечето от 
некомпресираните изображения, направени от цифрови фотоапарати, отговарят на това 
изискване.  
 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В съвременната комуникация от особено значение е не само ефективното скриване на 
информация в контейнер, а и възможността за откриването на такава, скрита 
информация. В проведения анализ на едни от най-разпространените, използвани и 
резултатни методи за стеганализ, става ясно, че цифровите изображения са най-удобни 
за въвеждане на тайни съобщения. Те са най-често срещани в интернет и имат 
значителен информационен капацитет за скриване на информацията. Ефективността 
на разгледаните методи за откриване на скрита информация в графичните файлове 
зависи пряко от размера на скритото съобщение и неговата ентропия. Тези методи имат 
както своите предимства и своите недостатъци. За всички методи важи факта, че 
липсата на оригинално изображение за сравнение е основен недостатък. 
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SOFTWARE TOOLS FOR AUTOMATED ANALYSIS AND 

GENERATION OF WEBSITE MOBILE VERSIONS 
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Abstract: In recent years there has been a steady trend towards the use of mobile devices for Internet 
access. Users look for information on the go, while performing different activities - "I-want-to-go...", "I-
want-to-know...", "I-want-to-do...", "I-want-to-buy...". The article examines some aspects, problems and 
approaches in building websites with responsive design suitable for visualization from various mobile 
devices with different resolutions - smartphones, tablets, laptops, etc. The article contains an overview 
of software tools for analysis, optimization and automated building of website mobile versions. It also 
presents the work done on creating a software prototype for viewing desktop sites via mobile devices. 
 
Keywords: responsive web design, mobile website, responsive website builder, mobile-friendly web 
design.  
 
 

СОФТУЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА АВТОМАТИЗИРАН АНАЛИЗ И 
ГЕНЕРИРАНЕ НА МОБИЛНИ ВЕРСИИ НА УЕБ САЙТОВЕ  

 
Тодор Рачовски 1, Станка Хаджиколева 2 & Емил Хаджиколев 3 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
През последните години се наблюдава устойчива тенденция за увеличаване на достъпа 
до уеб сайтове през мобилни устройства. Поводите за това са разнообразни – 
преглеждане на информация, пазаруване, обучение и други бизнес дейности. Според 
независимата компания за уеб анализи StatCounter, през м. октомври 2016 г. за първи 
път в световен мащаб използването на Интернет през мобилни устройства и таблети 
надвишава трафика, генериран от десктоп компютри [23]. Редица маркетингови 
проучвания и анализи очертават навиците и нагласите на масовите потребители, и те 
са категорични относно голямото значение на мобилните устройства в ежедневието и 
бизнеса.  
Гигантът Google фокусира част от усилията си за улавяне на т. нар. „микро-моменти“ 
(Micro-Moments). Това са моменти, в които потребител има активно намерение да 
направи нещо - "Искам-да-отида....", "Искам-да-знам...", "Искам-да-направя..." и разбира 
се - "Искам-да-купя". Според Google Micro-Moments, повече от 68% от потребителите на 
смартфони използват своето устройство в рамките на 15 минути след като се събудят. 
66% от потребителите използват своите смартфони, за да научат повече за нещо, което 
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са видели в телевизионна реклама. Търсенето на географски близки места или бизнес 
са нараснали 2 пъти за последната година, а търсенията във формат "как да..." в 
YouTube са нараснали със 70% на годишна база. Над 80% използват телефоните си, 
докато са в магазин, за да открият информация и да вземат решение за покупка на 
продукт [9]. 
Проучване на Salesforce Research, проведено през април 2017 г., в което са участвали 
3500 маркетингови специалисти от цял свят очертава следните тенденции: 64% са 
посочили, че използват мобилни приложения за маркетингови цели, а 23% планират да 
го направят в скоро време. През последните две години (2015-2017) използването на 
мобилни приложения като канал за маркетинг отбелязва значителен ръст  - 161 % при 
B2B и 103 % при B2C търговията [21].   
Използването на мобилни устройства за достъп до уеб постави високи изисквания към 
разработчиците на уеб сайтове. Техните усилия се пренасочиха от създаването на 
артистичен дизайн, привличащ потребителите, към относително семпъл дизайн, 
изглеждащ добре в различни мобилни устройства. Отзивчив уеб дизайн (Responsive 
Web Design) е такъв дизайн, който осигурява оптимална визуализация на уеб страница 
и улеснено взаимодействие с нея, подходяща за различни мобилни устройства, с 
различни резолюции на екрана – лаптопи, таблети, смартфони и др. Целта на това 
адаптиране е да се минимизира нуждата от преоразмеряване и скролиране на екрана 
[24]. Предимствата от използването на отзивчив дизайн са много. От гледна точка на 
бизнеса, по-доброто потребителско изживяване често води до по-високи печалби. За 
потребителите на мобилни устройства е 5 пъти по-голяма вероятността да напуснат 
сайт, който не е с отзивчив дизайн [13]. В стремежа си да предложат най-доброто на 
потребителите, редица търсещи машини започнаха да отчитат адаптивността на 
дизайна като част от алгоритъма за класиране на сайтовете в резултатите от търсене 
по ключови думи. Google класира оптимизираните за мобилни устройства сайтове по-
високо при търсене през мобилно устройство [8].  
В статията е направен обзор на софтуерни инструменти за анализ, оптимизация и 
автоматизирано изграждане на мобилни версии на уеб сайтове. Разгледани са някои 
специфични характеристики на различните типове приложения. Представена е работата 
по експеримент за създаване на софтуерно приложение за автоматизирано изграждане 
на мобилни версии на уеб сайтове.  
 
2. ПОДХОДИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МОБИЛЕН ДИЗАЙН 
 
Дизайнът на огромна част от сайтовете, разработени преди „мобилната ера“ не е 
адаптиран за употреба чрез мобилни устройства. Причините за това са много и 
разнообразни – липса на финансови средства, недостатъчна информираност за 
предимствата от създаването на мобилна версия, нисък приоритет при използването на 
Интернет като канал за комуникация и маркетинг и др. За да привлекат по-голяма 
аудитория, собствениците на такива сайтове трябва да вземат решение – дали да 
изградят сайта си наново, което често изисква много времеви и финансови ресурси, или 
да създадат отделна мобилна версия на сайта.  
Актуална става задачата за разработване на уеб инструменти, които да улеснят процеса 
на конвертиране на уеб страниците в подходящ за мобилни устройства формат. Това 
предполага редица разнообразни трансформации – размерите на елементите на уеб 
страниците трябва да бъдат представени в проценти, а не в пиксели, изображенията 
трябва да са оразмерени спрямо дисплея, дизайнът на уеб страницата трябва да се 
форматира според конкретен стил, разработен за конкретния тип мобилно устройство, 
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мобилните версии на страниците трябва да бъдат „олекотени“ чрез премахването на 
различни елементи, тъй като браузърите на мобилните устройства не поддържат някои 
технологии (напр. Flash, Java и др.), не разполагат с много памет и др. [14], [6] и [3].  
Проблемът с визуализацията на уеб сайтове в мобилни устройства може да бъде решен 
по различни начини: 

• Осъвременяване на дизайна, с цел преминаване към по-семпъл, отзивчив 
дизайн; 

• Изграждане на самостоятелна мобилна версия на уеб сайта; 
• Използване на софтуерен инструмент, който при необходимост създава мобилни 

версии на десктоп сайтовете, и ги визуализира по подходящ начин,  в зависимост 
от използваното мобилно устройство. 

Осъвременяването на дизайна на уеб сайт, с цел използване на семпъл, отзивчив 
дизайн е естествен избор за фирми, които разчитат основно на мобилни клиенти. В 
общия случай подобни решения са евтини за реализация и поддръжка. 
Изграждането на нова, самостоятелна мобилна версия на уеб сайт си има множество 
предимства. Това включва избор на определено съдържание, което да бъде включено 
в мобилната версия, възможност за прилагане на различни стилове, за различни 
мобилни устройства (с различна разделителна способност и големина на екраните), 
премахване на реклами блокове, невключване на специфични компоненти, 
визуализацията на които изисква инсталиране на плъгини или друг специализиран 
софтуер, вкл. с отворен код (Java, JavaScript, .....) и др. Основния недостатък на това 
решение е необходимостта от допълнителна поддръжка и актуализация на мобилната 
версия. Към настоящия момент има софтуерни инструменти, които подпомагат 
процеса по изграждане мобилна версия на сайта. Те работят по следния начин: 
анализират уеб сайт и предлагат мобилен дизайн на сайта, който след това може да 
бъде модифициран допълнително от дизайнера – визуално или програмно.  
Друго решение е използването на специализиран софтуерен инструмент - „обвивка“, 
който генерира мобилна версия на десктоп сайт и го визуализира по най-подходящия 
начин за конкретното потребителско мобилно устройство. Изграждането на такова 
приложение обаче е свързано с множество трудности, основните от които са:  

• Има голямо разнообразие от уеб сайтове, с различни схеми (layout), вкл. и 
нестандартни, което затруднява създаването на единен алгоритъм за анализ на 
съдържанието на уеб сайт и изграждане на мобилна версия; 

• Много сайтове са изградени автоматично, с помощта на софтуерни инструменти, 
при което съдържат „излишен“ код, който усложнява процеса на парсиране на уеб 
сайта; 

• За постигане на по-добра визуализация на сайтовете, за улеснение при 
въвеждане и за проверка на въвежданите данни, програмистите често използват 
софтуерни компоненти с отворен код и JavaScript компоненти, които усложняват 
автоматизирания анализ и обработка на сайта;  

• Някои сайтове съдържат голям обем информация, която трудно може да бъде 
визуализирана по подходящ начин на малък екран, и др. 

 
3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА УЕБ САЙТОВЕ ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОТ МОБИЛНИ 

УСТРОЙСТВА  
 
В Интернет има множество инструменти за анализ и оценка на това, доколко една уеб 
страница е удобна за мобилни устройства. Ще разгледаме накратко някои от тях. 
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Един от най-известните и безплатни инструменти за анализ на уеб страници - Mobile-
Friendly Test Tool, е разработен от Google. Той проверява дали дадена уеб страницата 
е с отзивчив дизайн, маркира слабостите на дизайна и посочва ресурси с информация 
за оптимизирането му [11]. Основните критерии, които се тестват са:  

• Използване на Flash. Повечето мобилни браузъри не поддържат Flash. 
Съдържанието, базирано на Flash не се визуализира, затова не се препоръчва 
използването на такива компоненти. 

• Конфигуриране на изглед (Viewport). Всяка страница трябва има конфигуриран 
изглед, чрез HTML мета тага viewport. Той указва на браузърите как да коригират 
измерението и мащаба на уеб страницата, така, че дизайнът да се адаптира в 
съответствие с използваното мобилно устройство. 

• Фиксирана ширина на изгледа. Някои страници са с фиксирана ширина, което е 
в разрез с изискванията за отзивчив дизайн. 

• Оразмеряване на съдържанието според изгледа. Несъобразяването с това 
изискване води до необходимост от хоризонтално скролиране, за да се 
визуализират всички думи или картинки от уеб страницата.  

• Малък размер на шрифта, който затруднява четенето. 
• Разположение на контролите за управление и навигация. Близкото 

разположение на контролите за навигация (бутони, менюта, линкове и др.) може 
да затрудни докосването им с пръст от потребителя или потребителят  да 
докосне няколко елементи, разположени близко един до друг. 

Google са разработили API за тестване на отзивчивост на дизайна, наречено Mobile-
friendly test API [10]. То може да бъде използвано за разработване на алтернативни 
инструменти за валидиране и анализ на уеб сайтове. Успешен пример в тази насока е 
Mobile-Friendly Bulk Testing Tool [16].   
WompMobile [25] е друг инструмент, предоставящ опции за анализ на мобилна страница, 
както и изграждане на мобилна страница от вече съществуваща. При анализа се 
набляга на 4 основни компонента:  

• Отзивчивост на дизайна – оценява се дали информацията се визуализира по 
подходящ начин в различни мобилни устройства; 

• Бързина при зареждане на страницата – използването на тежък код при 
направата на дадена страница води до лоша производителност; 

• Използване на ускорени мобилни страници (AMP – Accelerated Mobile Page).  
Рамка, създадена от компанията Google, която служи за подобряване на 
ефективността на съдържанието и рекламите чрез издателска технология;  

• Използване на страницата за електронна търговия.  
WompMobile предлага пакет платени услуги за изграждане на мобилни версии на 
съществуващи десктоп уеб сайтовете. Той включва хостинг на мобилната версия, 24-
часова техническа поддръжка и консултации, ъпдейти, фиксиране на бъгове, 
автоматично синхронизиране на мобилната с десктоп версията и др. При заявка за 
достъп до уеб сайт през мобилно устройство, WompMobile спира мобилните браузъри 
да свалят JavaScript, CSS, изображения или други компоненти, създадени за десктоп 
версията на уеб сайта. Сваля от облака и инжектира оптимизираните за мобилни 
устройства JavaScript, CSS, изображения и др. Оптимизира потребителския интерфейс 
и рендира мобилния интерфейс в браузъра. 
Полезен за уеб дизайнерите е mobiReady [19]. Приложението тества 38 показателя, 
маркира слабостите в дизайна и дава информация и препоръки за отстраняването на 
всеки проблем. 
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Mobile SEO изпълнява тестове за проверка за отзивчив дизайн, скорост, достъпност за 
Google, автоматични пренасочвания и др. Приложението предоставя детайлна 
информация за грешките [18]. 
PageSpeed Insights е друг инструмент на Google, който анализира съдържанието на уеб 
страница, след което генерира предложения за ускоряването на работата ѝ [12]. Това 
включва съвети за промяна на различни елементи в страницата, оптимизиране на 
изображенията, активиране на компресиране, кеширане на браузъра, подобряване на 
HTML кода и др. 
Mobile Friendly Check [17] предоставя по-подробна информация за грешки в дизайна и 
детайли за тях. Приложението посочва кои стилове и HTML елементи са проблемни. 
Bing също предлагат инструмент за тест за годност за мобилни устройства [1]. 
Приложението докладва за основни проблеми, по подобие на Google Mobile-Friendly Test 
Tool и предлага решения за част от тях.  
Подобни услуги предлагат RankWatch [20], BrowserStack [4] и др.  
 
4. АВТОМАТИЗИРАНО ГЕНЕРИРАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА МОБИЛНИ ВЕРСИИ НА 

УЕБ САЙТОВЕ   
 
Има разработени редица софтуерни инструменти, които напълно или частично 
автоматизират процеса по създаване на мобилна версия на даден сайт. Такива 
приложения са Duda [5], bMobilized [2], Snapmobl [22], Mobify [15], goMobi [7] и др. Тe 
изграждат автоматизирана мобилна версия на обикновена уеб страница на няколко 
стъпки: разпознаване на менюта; автоматичен избор на подходящ мобилен изглед; 
създаване на мобилни стилове; добавяне на плъгини. На следващ етап потребителят 
може самостоятелно, използвайки визуални инструменти, да укаже множество 
допълнителни настройки: да посочи блоковете с менюта и основното съдържание; да 
избере друг мобилен изглед; да зададе стилове; да добави различни бутони в сайта, 
реализирани като плъгини – телефон, e-mail, карта за местонахождение, контакти, 
връзки към социални мрежи и споделяне и мн. др. 
Софтуерните пакети на Duda [5] са едни от най-популярните. Компанията е основана 
през 2009 и е работила в партньорство с Google, AT&T, Yahoo!, Intuit, OpenTable и др. 
Известна е със софтуерния инструмент Responsive website builder, който позволява на 
потребителите да създават визуално уеб сайтове с отзивчив дизайн, чрез drag-and-drop 
платформата на Duda. Другият популярен инструмент е Mobile site builder. Той дава 
възможност на потребителите да създават мобилна версия на текущия си уебсайт, без 
да е необходимо да преминават към нова платформа или да използват допълнителна. 
Потребителят трябва да въведе URL адреса на своя десктоп сайт, за да създаде 
мобилна версия. Новосъздаденият сайт за мобилни устройства може да бъде променян 
с HTML и CSS, или чрез използване на визуалния drag-and-drop редактор. Могат да 
бъдат променени различни аспекти на дизайна – навигационно меню, стилове, цветови 
схеми, шрифтове, заглавна част (header), съдържание, галерии, снимки и др. Сайтовете, 
създадени чрез Duda са съвместими с всички смартфони. Мобилните сайтове се 
синхронизират автоматично с техните десктоп версии. 
bMobilized [2] са избрали специфичен подход за автоматичното изграждане на мобилна 
версия на вече съществуваща страница. Заложили са на технология за идентифициране 
на информация, наречена Automatic Content Identifier (ACI), която използва множество 
алгоритми за интерпретиране на структурата и съдържанието на уеб страница. След 
генериране на мобилна страница, тя може да бъде редактирана ръчно или програмно. 
Ръчното редактиране на съдържанието се извършва визуално, чрез предоставените от 
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платформата инструменти (икони, менюта, персонализация на стиловете на 
страницата, смяна на цветове и шрифтове и др), а програмното – чрез редактиране на 
HTML, CSS и JavaScript код. 
По подобен начин работят и други приложения - Snapmobl [22], Mobify [15], goMobi [7] и 
т.н. 
 
5. ОНЛАЙН ГЕНЕРИРАНЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА МОБИЛНИ ВЕРСИИ НА УЕБ 

САЙТОВЕ  
 
Мобилните потребители биха желали да могат да преглеждат всички сайтове, вкл. и 
тези, които нямат мобилни версии и не са с отзивчив дизайн. Естествено решение е да 
се разработи инструмент, който да работи като „обвивка“ на десктоп сайтовете, като 
генерира мобилни версии, подходящи за визуализация в конкретното потребителско 
мобилно устройство. Първи опит в тази насока е създаденото от нас приложение Mobiles 
Online.  
Разработен е модел на многослойна архитектура на приложение за разглеждане на 
десктоп сайтове през мобилни устройства. Тя включва база данни, слоеве за 
управление на базата данни, бизнес логика, уеб услуги и презентационен слой. В базата 
данни се съхраняват всички данни, необходими за работата на приложението. Слоят за 
управление на базата данни използва ORM модел за конвертиране на релационните 
данни в обектно-ориентиран формат и управлява достъпа до тях. Слоят за бизнес 
логика съдържа компоненти, които извършват същинската работа по изграждане на 
мобилна версия на страницата, вкл. парсиране, изграждане на йерархичен модел на уеб 
страницата, и редица преобразувания. Слоят за уеб услуги осигурява на външни 
приложения достъп до функционалности на по-ниско ниво, а презентационният слой е 
отговорен за избора и използването на подходящ CSS. 
Конвертирането на десктоп уеб страница в мобилна се извършва по следния начин: 

1. Потребителят въвежда URL адрес на уеб страница, след което приложението 
валидира адреса и извлича съдържанието й. 

2. HTML парсер извършва анализ и обработка на информацията и изгражда 
йерархичен обектен модел на елементите на уеб страницата. 

3. Генерира се модел, подходящ за стилизиране. Всички елементи на йерархичния 
обектен модел се подлагат на допълнителна обработка. Генерира се 
представяне на уеб страницата в JSON формат, подходящо за визуализиране 
чрез различни стилове.   

4. Върху уеб страницата се прилага стил, съобразен с параметрите на извикващото 
я мобилно устройство и тя се визуализира в браузъра на потребителя. 

За апробиране на предложеният модел е създаден съответен прототип. Той е достъпен 
на адрес http://mobiles.studentschool.eu. Към настоящия момент са реализирани 
основните функционалности на приложението и се провеждат експерименти с цел 
подобряването му. 
 
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
През последните години мобилните устройства се утвърдиха като задължителен 
аксесоар на съвременния човек. За разлика от изминалото десетилетие, когато се 
използваха основно за забавление, днес тези устройства имат по-скоро бизнес 
приложение. Основният проблем на мобилните потребители е – да могат да използват 

http://mobiles.studentschool.eu/
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по удобен начин през мобилното си устройство всяко уеб приложение, без да е 
необходимо то да е с отзивчив дизайн или да има мобилна версия.    
В статията е представена накратко работата по създаване на софтуерен прототип 
Mobiles Online, за разглеждане на десктоп сайтове през мобилни устройства. При заявка 
за визуализиране на уеб страница, приложението изгражда мобилна версия, подходяща 
за конкретното потребителско устройство. Предложената технология е подходяща за 
изграждане на плъгин, който да се интегрира в браузърите на мобилните устройства. 
Така браузърите ще могат да извършват автоматично редизайн на десктоп сайтовете и 
да рендират мобилни версии по прозрачен за потребителите начин. Това ще реши 
проблема за достъпност на по-високо ниво – ще отпадне необходимостта 
собствениците на уеб сайтове да изграждат мобилни версии на сайтовете си, а 
мобилните потребители ще могат пълноценно и удобно да използват любимите си уеб 
приложения.  
 
Благодарности: Работата е частично финансирана от проект СП17-ФМИ-005 
“Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението” и проект МУ17-ФМИ-007 
„ИКТ в помощ на научните изследвания по математика и информатика и приложенията 
им“ към Фонд „Научни изследвания“ при Пловдивския университет „П. Хилендарски“. 
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Abstract. An important characteristic of two-component drugs is that the effect is not an arithmetic sum 
of the effects of the individual ingredients. When the action of the generic component increases, and 
with smaller doses, the desired drug effect is achieved, the phenomenon is called "synergism". When 
the effect decreases, that is a case of antagonism. Scientific interest for investigation is the synergism. 
With appropriate choice of the ratio of the two components, a number of beneficial results can be 
achieved, such as cost and toxicity reduction in parallel with an increase in the drug effect. 
These conditions are inconsistent, and the optimization task is nonlinear. In the present work, some 
optimization tasks are formulated for binary mixtures and solutions are offered with the unidentified 
Lagrange multipliers. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Значим проблем във фармакологията и токсикологията е определянето на дозата на 
едно лекарство, с което трябва да се третира пациентът. За целта се използва 
понятиeтo “Ефективна доза EDɑ“. Това е количеството препарат, който за определено 
време Тɑ въздейства върху популацията с вероятност p=ɑ. Определянето на EDɑ става 
с построяване на функцията на разпределение p(d) в зависимост от прогресивно 
нарастваща доза d. Най-често в практиката се използва инфлексната точка на p(d) - тя 
съответства на 50% въздействие върху извадката (p(d)=0.5) и се бележи с ED50. Това е 
параметър, който се посочва като характеристика на всеки един лекарствен препарат. 
Модел за идентификация на кривата доза-отговор с модифицирана логистична функция 
е предложен в [8] . Задачата за определяне на ефективна доза се усложнява, когато е 
налице смес от две активни съставки. Ефективна доза ABEDα на двукомпонентна смес от 
два агента А и B при съставящи дози dA и dB е пространствена повърхнина SDR=[dA X dB 
X ɑ] и получаването й е свързано с голям обем експериментална работа [9]. При избор 
на конкретна стойност на ɑ се получава равнинна крива, която се нарича изоболограма 
(Фигура 1). С нея анализът на количественото взаимодействие между двете вещества е 
по-лек. По осите се разполагат дозите на двата лекарствени агента, а изоболограмата 
показва количеството на всеки един от тях, с което се получава еквивалентен 
терапевтичен ефект. Построяването на тази крива е необходимо, понеже съчетаването 
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на два препарата често води до ефект, който е различен от прилагането им 
самостоятелно. Наблюдават се следните три случая [6]. 
1. Двата препарата са взаимозаменяеми и за тях е в сила принципа на суперпозиция. 

Ефектът е адитивен, а изоболограмата е права lSA 
Еквивалентното действие на двата препарата едновременно е понижено. Такива 
препарати са известни като антагонисти. 
2. Ефективността на смеската се повишава, т.е. с по-малки дози и от двата препарата 
се постига желаният лечебен ефект. Такова взаимодействие се нарича синергизъм. 
Проявата му означава, че при подходящо избрани дози от двата препарата ще се получи 
лекарство с необходимия лечебен ефект, но в по-малки количества, с по-ниска 
токсичност и разбира се, с по-ниска цена.  
При последните два случая изоболограмата може да бъде моделирана с различни 
функции, като най-подходящата може да бъде избрана по допълнителни критерии [10]. 
 

 

Фигура 1. Изоболни криви за двукомпонентна смес 
 
Аналитичното определяне на изоболограмата позволява прилагане на съвременни 
методи - математически и компютърни за моделиране и изследване на двукомпонентни 
смеси [4]. Фактът, че кривата при синергизъм е нелинейна обуславя възможността за 
формулиране на оптимизационни задачи върху двукомпонентни смеси. 
Настоящата работа има за цел да определи и реши две оптимизационни задачи, 
касаещи двукомпонентни смеси, прилагайки множителите на Лагранж. 
 
2. ПРИНЦИП НА ЛАГРАНЖ 
 
Дадено е подмножество X на евклидовото пространство Rn и функция f, дефинирана в  
X. Търси се т.x* от X , че за всяко Xx∈ да е изпълнено )(*)( xfxf ≤ . В случая 
множеството X се задава със система от неравенства и равенства: 
 

{ }sjxhmixgxX ji
n ,1,0)(,,1,0)(: ===≤ℜ∈=  (1) 

където: gi(x), hj(x) - непрекъснати и диференцируеми в Rn. 
 
Теорема на Лагранж. Нека x* е локален минимум за функция f при ограничаващи 
условия “равенство” hj(x). Предполага се, че f е диференцуема в x*, а функциите hj(x) 
имат непрекъснати частни производни в околност на x*. Тогава съществуват числа λ0, 
λ1, ...,λs,  не всички равни на нула, такива че: 
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( ) 0)()(,
1

**
0 =′+′= ∑

=

s

j
jj xhxfxL λλλ

 
(2) 

 
Функцията L(x,λ) носи името на Лагранж, а числата λj се наричат множители на Лагранж 
[1,2]. Множителите на Лагранж позволяват да се съчетаят условието за екстремум с 
допълнително изискване той да отговаря на определени ограничаващи условия. 
 
3.  ПАРАМЕТРИ НА ДВУКОМПОНЕНТНИ СМЕСИ.  
 
Съществуват различни числови параметри за оценка и сравняване на двукомпонентни 
смеси. Обект на интерес ще бъдат тези от тях, които се описват с нелинейни уравнения 
и подлежат на оптимизация.  
В [10] е предложена хиперболична функция за моделиране на лекарственото 
взаимодействие при двукомпонентни смеси: 
 

( ) 02/...., =+++= FdEdDddCddH BABABA  (3) 
 
Това уравнение ще бъде ограничаващото условие при решаване на оптимизационните 
задачи. 
 
3.1. Комбинационен индекс  
 
Комбинационният индекс (Combination index CI) е важен параметър, формулиран от 
Chou [3,5] и Tallalida [7]. Той се изчислява с израза:  
 

B

B

A

A

ED
d

ED
dCI

αα

+=  (4) 

 
CI дава количествена оценка на взаимодействието на двукомпонентните лекарства, 

като определя вида на лекарственото взаимодействие: 
 CI < 1 : синергизъм 
 CI = 1 : адитивен ефект - права lSA 
 CI > 1 : антагонизъм 

За двукомпонентна смес стремежът е синергизмът да е максимално проявен, което 
означава CI да има минимална стойност. Минимумът на CI е точката от изоболната 
крива, която е максимално отдалечена от адитивната права lSA (Фигура 2). 
Целевата функция е: 
 

( ) min   :, →+ B

B

A

A
BA

ED
d

ED
dddCI

αα

 (5) 

 

при ограничаващо условие (3) решението да принадлежи на изоболната крива. 
Формира се функцията на Лагранж:  
 

( ) ( )BABA ddHddCI ,., ∇=∇ λ  

( ) 0, =BA ddH  
(6) 
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Фигура 2. Минимална стойност на CI. 
 
 
Тези условия водят до системата: 
 

( ) A
BA

A ED
ddCI

d α

1, =
∂
∂

 

( ) B
BA

B ED
ddCI

d α

1, =
∂
∂

 

( ) DdCddH
d

BBA
A +=

∂
∂ .,

( ) EdCddH
d

ABA
B +=

∂
∂ .,  

 

 
След приравняване на еквивалентните членове съгласно системата (6), се получават 

решенията за двете дози във функция на λ: 
 

B

B
A

EDC
EDEd

α

α

λ
λ

..
..1−

=  

A

A
B

EDC
EDDd
α

α

λ
λ

..
..1−

=  
(7) 

 
Замествайки дозите в ограничаващото условие, се получават решенията за 
множителите на Лагранж: 
 

( )FCEDEDED BA ....2..
2

2,1
−

±=
αα

λ  (8) 

 
Изключвайки λ от (7) се получават двете двойки решения за дозите, които формират 
най-добър синергизъм:  
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CImin(dA,dB): 

( )
 

2

2
  1,2 B

a

A
aA

EDC

CFDEED
C
Ed

−
±−=  

( )
B

A
B

EDC

CFDEED
C
Dd

α

α

2

2
-    2,1

−
±=  

(9) 

 
За всеки конкретен случай при реални лекарства следва да се провери кое от двете 
решения е минималното. 
 
2.2. Стойност на двукомпонентната смес. 
 
Нека PA и PB са съответно цените за единица количество на агент А и агент B. Тогава 
цената на сместа PAB е: 
 

( ) min...:, →+ B
B

A
A

BA
AB dPdPddP  (10) 

 
Стойността, получена с (10) трябва да се минимизира при ограничаващо условие (3). 
Така се формира оптимизационната задача, прилагайки функцията на Лагранж: 
 

( )
0),(

),(,
=

∇=∇
pQH

pQHddP BA
AB λ

 (11) 

 
За търсените стойности на дозите dA, dB уравненията са: 
 

( )

( )
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),(,
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=
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∂
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∂

pQH

pQH
d

ddP

pQH
d
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B
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BA
AB

dA

BA
AB

λ

λ

 
(12) 

 
След диференциране и решаване на системата спрямо дозите, се получава : 
 

C
EPd BA

.
.

λ
λ−

=  

C
DPd AA

.
.

λ
λ−

=  
(13) 

 
Замествайки дозите в ограничаващото условие, се получава λ: 
 

FCED
PP BA

...2
..2

2,1 −
±=λ  (14) 

 
Минимална цена ще се получи при дози: 
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Pmin(dA,dB): 

( )
 

2

2
  1,2 A

B
A

PC

CFDEP
C
Ed

−
±−=  

( )
A

B
B

PC

CFDEP
C
Dd

2

2
-    2,1

−
±=  

(15) 

 
Трябва да се има предвид, че оптимизационните решения могат да си противоречат - 
минимален синергизъм не означава и минимална цена. Специалистът-фармаколог 
трябва да избере кое е удачното решение, отчитайки и много други параметри на 
лекарствените препарати [11]. 
 
4. БЛАГОДАРНОСТИ 

 
Това проучване бе подкрепено от Научен проект 03_ФТТ/30.04.2015 

“Идентификация и симулация на динамични модели от II ред” на факултет “Техника и 
технологии”, Тракийски университет, Ямбол, България. 
 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Важна особеност при двукомпонентни лекарствени препарати е проявата на синергизъм 
- с по-малки дози от всеки препарат се постига запазване на терапевтичния ефект. 
Синергизмът дава възможност при подходящ избор на съотношението на двете 
съставки да се постигне намаляване на себестойността и токсичността паралелно с 
увеличаване на лекарствения ефект.  
Разгледани са два параметъра на двукомпонентните смеси: комбинационен индекс и 
цена. Тези параметри са нелинейни и за тях се формулират оптимизационни задачи, 
които са решени с прилагане на множителите на Лагранж. Изоболната крива, 
представяща синергизма, е моделирана с хиперболична функция. Тя се явява 
ограничаващо условие при решаване на проблема.  
Оптимизирането на лекарствените комбинации позволява да се намалят дозите на 
отделните лекарства, като по този начин се намаляват разходите за лечение, намаляват 
се страничните ефекти, усилват се лечебните ефекти и се намалява риска от 
лекарствена резистентност.  
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INVERSE KINEMATICS FOR EDUCATIONAL ROBOT MOVER 4 

 
Kaloyan Yankov 

Faculty of Technics and Technologies, Trakia University  
Yambol, 38 Graf Ignatiev str. 

e-mail: kaloyan.yankov@trakia-uni.bg 
 
Abstract. The solution of inverse kinematics is a necessary condition to realize the control of a 
manipulation robot. Generally, this is an undefined optimization task, and therefore it is a subject of 
constant interest from the authors of robot software. The object of this work is to discuss several possible 
solutions of the inverse problem for the MOVER 4 robot. The kinematics equations are generated in 
analytic form with the CINDY program. These equations are the source to obtain the closed form 
solution. This is the approach that creates the fastest and most economical computer-memory 
algorithms. The disadvantage is that closed-form solutions are possible for a class of manipulation 
systems (MS) with a limited number of degrees of freedom. The second approach is more general and 
applies to MS where a closed-form solution is not possible. The goal function that must be minimized is 
the distance between the end-effector coordinates and the target point and the constraint is that decision 
must belong to the joint space coordinates. The task is solved applying the Lagrange multipliers. The 
disadvantage of the method is the probability to fall into a singular configuration where the Jacobian is 
zero. The third approach is the cyclic coordinate descent method. In this case, the multiparametric 
optimization is reduced to a one-parametric. The minimum of the goal function depends on only one 
degree of freedom at a time to move the end effector to the target point. This method is applicable to 
manipulation systems with an unlimited number of degrees of freedom. The disadvantage is that the 
solution is a local rather than a global minimum. 
 
Keywords: robotics, inverse problem, Lagrange multipliers, optimization 
 

ОБРАТНА ЗАДАЧА НА КИНЕМАТИКАТА  
ЗА УЧЕБЕН РОБОТ MOVER 4 

 
Калоян Янков 

Факултет “Техника и технологии”, Тракийски университет  
Ямбол, ул.”Граф Игнатиев” 38 

e-mail: kaloyan.yankov@trakia-uni.bg 
 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Манипулационната система (МС) на робот представлява отворена кинематична верига 
(ОКВ) от последователно свързани твърди тела (звена). Първото звено се счита за 
неподвижно спрямо избрана координатна система. Две последователни звена са 
свързани с кинематична двоица (става). Тя осъществява относителното преместване на 
звената и най-често, по технологични причини има една степен на подвижност. 
Междинните звена принадлежат към две кинематични двоици. Последното звено има 
ролята на изпълнителен орган (ИО), като осъществява технологичната операция за 
която е създаден роботът. Всяка става реализира едно движение - ротационно или 
транслационно. Кинематичните двоици се явяват независими параметри, определящи 
еднозначно положението на всяка една точка от МС в пространството. Те се означават 
с n-мерния вектор 
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[ ]T

nqqqq  
21 ,...,=  (1) 

  
q се нарича конфигурация на МС. Броят кинематични двоици определят броят степени 
на подвижност на МС. За да се позиционира и ориентира ИО в пространството са 
необходими 6 степени на подвижност. Поради конструктивните ограничения, наложени 
на всяка една става и евентуалното наличие на препятствия, които трябва да бъдат 
избягнати, тези 6 степени могат да се окажат недостатъчни за реализиране на 
технологичните операции. Изменението на обобщените координати q в границите на 
конструктивните им ограничения определят n-мерен паралелепипед  
 

{ }maxmin
0 : iii qqqqQ ≤≤=  (2) 

  
Две основни задачи съпровождат създаването и управлението на един манупулационен 
робот. 
 
1.1. Права задача на кинематиката 
 
Координатите на характеристична точка M от ИО се определят с изображението 
 

( ) ( )qFzyxM =γβα ,,,,,  (3) 
където: F - непрекъсната нелинейна функция; 

( )zyx ,,  -декартови координати на т.М; 
( )γβα ,,  - ориентация в Ойлерови ъгли на ИО. 

 
Уравнение (3) дефинира правата задача на кинематиката за ОКВ.  
Множеството  
 

( ){ }0 ,: QqqFMMD ∈==  (4) 
  

дефинира обслужваната зона (зона на достижимост) на робота. Важно е тя да се знае, 
защото в нея трябва да се определят задачите на манипулационния робот. 

 
1.2. Обратна задача на кинематиката 
 
Правата задача е необходима, за да може въз основа на данните от сензорите във всяка 
една става на МС да се изчисли реалното положение на ИО. Но за да се позиционира и 
ориентира крайното звено в желана точка на обслужваната зона, трябва да се 
формулира и реши т.нар. “обратна задача на кинематиката” (ОЗК). 
Дадена е начална конфигурация: 
 

( ) ( )000000000 ,,,,,   , qFzyxMQq =∈ γβα  (5) 
  

и желани крайни целеви координати ( ) DzyxG GGGGGG ∈γβα ,,,,, на ИО. Да се намери 
целева конфигурация QqG ∈  удовлетворяваща уравнението 
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GqF G =)(  (6) 
 

Т.е. търси се обратното изображение F -1, за което да е изпълнено: 
 

( )GFqG
1−=  (7) 

  
Поради нелинейността на F(q), намирането на обратната функция може да се окаже 
трудна, дори нерешима задача.  
Целта на настоящата работа е да представи три различни алгоритъма за решаване на 
ОЗК за учебен робот MOVER 4. Това ще подпомогне създаването на софтуер за 
управление и анализ на робота, независимо от придружаващия софтуер CProg, чийто 
код е затворен. 

 
2. УЧЕБЕН РОБОТ MOVER 4   
 
Роботът MOVER 4 на фирмата Commonplace Robotics GmbH [9] е с четири степени на 
свобода и притежава равнинна кинематична структура. На фиг.1 е схемата на робота, а 
в Таблица 1 са стойностите на кинематичните параметри. Три от степените на 
подвижност осигуряват позиционирането, а четвъртата ориентира ИО спрямо ос z на 
координатната система, свързана с основата на робота . 
 

 
Фигура 1. Схема на робот MOVER 4 

 
Таблица 1. Кинематични параметри на робот MOVER 4 

звено  
n 

конструктивни 
ограничения 

θn [DEG] 

дължина 
Ln [m] 

ъгъл 
αn 

[DEG] 

изместване 
Sn [m] 

1 -150,150 0 90 0.206 
2 -50,65 0.19 0 0 
3 -110,140 0.22 0 0 
4 -140,135 0.095 0 0 

 
Координатите на всяка точка от кинематичната верига и в частност - на изпълнителното 
звено могат да се получат от геометрични съображения. В случая е използван 
специализиран език за описание на ОКВ и кинематичните уравнения се генерират 
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програмно [11] с помощта на програма CINDY [10]. В синтаксиса на този език всяка става 
се представя с едно изречение, завършващо с “;”. Изречението се състои от думи, 
разделени с “,”. Първата дума определя типа кинематична двоица: “R|RD|Р” и нейният 
идентификатор, избран от потребителя. В скоби се посочват конструктивните 
ограничения за ставата. Следващите думи в изречението описват тримерните 
трансформации (ротация или транслация) спрямо предходната става. Описанието на 
кинематичния модел на MOVER 4 със средствата на споменатия език е на фиг.2. 
 
 

RDq1(-150,150), RAD(90),TS(S1); 
RDq2(-50,65), TA(L2); 
RDq3(-110,140), TA(L3); 
RDq4(-140,135), TA(L4); 

Фигура 2. Описание на MOVER 4 
 

Генерираните уравнения за (X,Y,Z)-координатите на ИО са: 
( )4).432cos(3).32cos(2).2cos().1cos( LqqqLqqLqqX +++++=   

( )4).432cos(3).32cos(2).2cos().1sin( LqqqLqqLqqY +++++=  (8) 
4).432sin(3).32sin(2).2sin(1 LqqqLqqLqSZ ++++++=   

Това е изходната система от която трябва да се получат решенията на обратната 
задача. 
 
3. ОБРАТНА ЗАДАЧА НА КИНЕМАТИКАТА 
 

При обратната задача са известни координатите ( )GGG zyx ,, на целевата точка, както и 
желаният вектор на подхождане на ИО, зададен с Ойлерови ъгли ( )GGG γβα ,, . Търсят 
се стойностите на обобщените координати [q1,q2,q3,q4], с които целевата точка може да 
бъде достигната. Фактът, че системата (8) е трансцедентна, води до сериозни 
изчислителни проблеми. От момента, в който роботиката стана обект на научно 
изследване, решаването на обратната задача е вечната тема. 
  
3.1. Геометрично решение 
 

Системата (8) навежда на мисълта да се търси алгебрично решение. Но това са 
тригонометрични уравнения и няма гаранция, че те могат да бъдат решени с лекота. 
Важен факт е, че кинематичната верига е равнинна. Затова удачен подход е да се търси 
решение основано на геометрични зависимости в равнината на МС.  
Целевата точка е G(GX,GY,GZ,γ). Първата става на робота е ротация около ос Z на 
координатна система, привързана към основата му (Фигура 3). Понеже кинематичната 
верига е равнинна, зависимостите ще се разглеждат в равнината, определена от ос Z и 
целева точка G. Първият ъгъл, който лесно се изчислява, е ротацията на първото звено 
около ос Z: 
 









=

X

Y

G
Gaq tan1  (9) 
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Фигура 3. Кинематичен модел на MOVER 4 

 
Ориентацията на подхождане се задава само с един ъгъл γ, който ИО сключва с оста Z 
(фиг.4). С нейна помощ се определят координатите на началото на ИО - т.P3(P3X,P3Y,P3Z): 
 

)cos(.
)sin().sin(.
)cos().sin(.

4

14

14

3Z

3

3

γ
γ
γ

LG
qLG
qLG

P
P
P

Z

Y

X

Y

X

+
+
+

=  (10) 

 
 
За триъгълник P1P2P3 (фиг.5) се прилага косинусова теорема: 

( ) )cos(...2 332
2
3

2
2

2
31 qLLLLPP −−+= π   

 
От този израз се определя: 

( ) ( )
32

2
3

2
2

2
31

3 ..2
)cos(

LL
LLPPq +−

=  (11) 

 

 
Фигура 4. Равнина на движение на МС  

 
От питагорова теорема в ∆P1P5P3: 
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( ) ( )213
2

3
2

3
2

31 SPPPPP ZYX −++=   
 
И за ъгъл q3 се получава: 

( ) ( )
32

2
3

2
2

2
13

2
3

2
3

3 ..2
arccos

LL
LLSPPPq ZYX +−−++

=  (12) 

 
Ъгъл q2 се получава от геометричните зависимости на фиг.5. 

)(
22 δϕπ

+−=q  (13) 

От  ∆P1P4P3 се определя ъгъл φ: 

)cos(.
)sin(.tan

332

3
2
3

qLL
qLa

+
=ϕ  

 

От ∆P1P5P3 - ъгъл ψ: 

2
3

2
3

13tan
YX

Z

PP
SPa

+

−
=ψ  

 

 

 
Фигура 5. Зависимости за ъгли q2 и q3. 

 
За q2 се получава явната зависимост: 
 

2
3

2
3

13

332

3
2
3

2 tan
)cos(.

)sin(.
2

YX

Z

PP
SPa

qLL
qLq

+

−
−

+
−=

π  (14) 

 
Остана да се намери последният ъгъл - q4, който определя желаният ъгъл на 
подхождане γ към целевата точка. От фиг.6 се вижда зависимостта: 
 

πγ =+++ 432 qqq   
 
Откъдето следва, че 
 

)( 324 γπ ++−= qqq  (15) 
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Фигура 6. Определяне на ъгъла на подхождане q4. 

 
Окончателно, алгоритъмът за изчисляване на обобщените координати е: 

Алгоритъм 1. Явно решение на обратната задача 
 Входни данни: S1,L2,L3,L4, G(GX,GY,GZ,γ)  
 Изчисления: 

1. 







=

X

Y

G
Gaq tan1  

2. 

)cos(.
)sin().sin(.
)cos().sin(.

43Z

143

143

γ
γ
γ

LGP
qLGP
qLGP

Z

YY

XX

+=
+=
+=

 

3. 
( ) ( )

32

2
3

2
2

2
13

2
3

2
3

3 ..2
arccos

LL
LLSPPPq ZYX +−−++

=  

4. 2
3

2
3

13

332

3
2
3

2 tan
)cos(.

)sin(.
2

YX

Z

PP
SPa

qLL
qLq

+

−
−

+
−=

π
 

5. )( 324 γπ ++−= qqq  
 
Кратък, ясен, точен линеен алгоритъм.  
 
3.2. Множители на Лагранж 
 
Нека координатите М0 на изпълнителния орган при начална конфигурация q0 в 
съответствие с уравнение (3) са: 

( )00 qFM =  
 

 

Целевата точка G се достига с конфигурация qG: 
 

( )GqFG =  
 

 

Ако се предположи, че точка G е в близка околност на началната точка М0, то целевата 
конфигурация може да се представи в ред на Тейлор: 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ...)(
!3

1)(
!2

1)( 3
03

0
3

2
02

0
2

0
0

0 +−
∂

∂
+−

∂
∂

+−
∂

∂
+≈= qq

q
qFqq

q
qFqq

q
qFqFqFG G  (16) 

 
Ако се ограничим до втория член, се получава: 
 

)( 000 qqJFG G −+=  (17) 
Където J0 е матрица на Якоби: 

n

mmm

n

n

q
F

q
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 (18) 

 
Като се реши (17) спрямо целевата конфигурация, се получава: 
 

00
1

0 .)( qIMGJqG +−= −  (19) 
 
Обратната матрица  1

0
−J не винаги съществува. Системата (19) има решение, ако  

 

nJrank =)( 0   
 
Конфигурации на МС, при които рангът на матрицата на Якоби пада, се наричат 
сингулярни. Те създават сериозен проблем, а усилията за избягването им или 
излизането от тях са все още актуални [3, 7, 8].  
В настоящата работа ще бъде разгледан един подход, който дава решение на задачата, 
но не гарантира точност в смисъла на Алгоритъм 1. Ще бъде приложен методът на 
множителите на Лагранж [2, 5]. При него се избира функционал, който подлежи на 
минимизиране и ограничаващо условие за решението. 
Целева функция е да се минимизира Евклидовата норма S между ИО и целева точка: 
 

min.),( 000 →−−= qqqqqqS G

T

GG  (20) 
 
Ограничаващото условие е уравнение (17): 

 
( ) 0)(),( 0000 =−−−= MGqqJqqY GG  (21) 

 
За да се намери минимумът на S(q0,qG), трябва да се реши системата: 
 

( )
0),(

),(.,

0

00

=
∇=∇

G

G
T

G

qqY
qqYqqS λ

 (22) 

където λ е матрица с множители на Лагранж.  
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След заместване на (20) в (22): 
 

[ ])()(. 00000 MGqqJqqqq G
T

G

T

G −−−=−− λ   

и диференциране на последния израз, се получава израза за qG:  
 

λT
G Jqq 00 +=  (23) 

 
Замества се в (21), за да се получи стойността на множителя λ: 

( ) ( )0
1

0 .. MGJJ T −=
−

λ  (24) 
 
Вижда се, че ( ) mJJrank T =

−1
0. , следователно матрицата ( ) 1

0. −TJJ е изчислима. 
Целевият вектор на обобщените координати вече има стойност: 
 

( ) ( )0
1

000 .. MGJJJqq TT
G −+=

−
 (25) 

 
Матрицата ( ) 1

00
# . −
= TT JJJJ се нарича псевдообратна матрица на Moore-Penrose със 

следните важни свойства: 
 JJ# = I 
  J# винаги съществува. 
  Ако якобианът J няма пълен ранг, J# може да бъде изчислена с числов 

алгоритъм.  
Видно е, че този алгоритъм е тежък за реализация, изисква много матрични операции, 
приблизителен е, не дава точно решение и притежава един сериозен недостатък - 
целевата точка трябва да е в околност на началното положение на МС - това е 
условието, за да се приложи разлагане в ред на Тейлор. 
Преимущество е, че може да се използва за манипулационни системи, при които явно 
решение е невъзможно, както и при МС с повече от 6 степени на подвижност [6]. 
 
3.3. Метод на координатното спускане (МКС). 
 
3.3.1. Формулиране на метода  
 
Формира се функционал на разсъгласуваност Ф(q) между начално M0=F(q0) и целево 
положение G на ИО:  
 

)()( 0qFGqФ −=  (26) 
 
С последователно циклично минимизиране на (26) по всеки един параметър qi се цели 
достигане на минимум на  целевия функционал: 
 

Стъпка 1. 
nn qqqq 132 ,...,, −    фиксирани 

0)(

1

=
∂

∂
q

qФ           определя се )1(
1q ;  
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Стъпка 2. 
nn qqqq 13

)1(
1 ,...,, −      фиксирани 

0)(

2

=
∂

∂
q

qФ            определя се )1(
2q ;  

 ….……..  
Стъпка n. )1(

1
)1(
2

)1(
2

)1(
1 ,,...,, −− nn qqqq               фиксирани 

0)(
=

∂
∂

nq
qФ                 определя се )1(

nq ;  

 
При търсене на минимум спрямо i-та обобщена координата qi останалите (i-1) стави се 
считат за непроменящи се. Една итерация се състои от n на брой стъпки, равни на броя 
на ставите. Стойностите на Ф(q), получени при последователните k на брой итерации 
образуват редицата: 
 

0)(...)()()( )()2(
2

)1(
1

)0(
0 ≥≥≥≥≥ k

k qФqФqФqФ   
 
Тя е монотонна по построение и ограничена отляво, следователно е сходяща. Това е 
сходимост по евклидово разстояние. Понеже  
 

0)( )(  → →km
m

m qФ   
 
от сходимост по разстояние следва сходимост по координати [1]. т.е. обобщените 
координати на МС са сходящи към обобщените координати, които са решение на (6). 
Ако е изпълнено: 

ε≤)(qФk  (27) 
 

където ε е предварително избрана околност на целевата точка, то задачата е решена с 
точност ε. Ако при две последователни итерации функционалът Ф(q) не се промени и 
(27) не е изпълнено, т.е.: 
 

)()(   ,)( 1 qФqФqФ kkk => −ε  (28) 
 
то решението не е глобален, а локален минимум. Попадането в локален минимум е 
сериозен недостатък на метода и една от основните причини той да не се използва. 
Друго неудобство е необходимостта от изчисляване на частни производни - това 
създава повече проблеми, отколкото улеснения.  
 
3.3.2. Модификация на МКС 
 
Вместо да се използват частни производни и с тяхна помощ да се минимизира целевия 
функционал, може да се прибегне до геометрични съображения за търсене на минимум 
между целева точка и ИО [4].  
При въртене на съответна кинематична двоица ИО описва окръжност с център лежащ 
на оста на ставата, избрана за оптимизиране. Минимално разстояние между ИО и G ще 
има, когато ИО принадлежи на правата, образувана от точката на ротация на 
съответната става и целевата точка G (фиг.7).   
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Фигура 7. Минимизиране на q2.  

 
Понеже кинематичната структура въвежда ограничение в ориентацията само спрямо ос 
Z, то е необходимо да се избере междинна целева точка G*, която се изчислява с (10). 
Т. G* е целева точка за края на трето звено (началото на ИО): 
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Стъпка 1. Изчисляване на q2.  
Векторът 31PP е: 
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Ъгълът между двата   вектора е ∆q2: 
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За ъгъл  Δq2 се получава: 
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Необходимата стойност за достигане на минимално разстояние до целевата точка е: 

q2= 
max
222

min
222

max
222

max
2

min
222

min
2

)(   :ако ,
  :ако  ,
  :ако  ,

qqqqqq
qqqq
qqqq

<∆+<+

>∆+

<∆+

 (31) 

 
Стъпка 2. Изчисляване на ъгъл q3.  
От фигура 8 се определя вектор 32PP : 
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Фигура 8. Минимизиране на q3. 
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Ъгълът между двата   вектора е ∆q3: 
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За ъгъл Δq3 се получава: 
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Минимално разстояние до целевата точка с отчитане на ставните ограничения е: 

q3= 
max
333

min
333

max
333

max
3

min
333

min
3

)(   :ако ,
  :ако  ,
  :ако  ,

qqqqqq
qqqq
qqqq

<∆+<∆+

>∆+

<∆+

 (33) 

 
Стъпка 3. Проверка за решимост.  
Ако целева точка не е достигната, но процесът е сходим, преход към Стъпка 1.  
Ако целева точка е достигната в околност ε или процесът не е сходим - КРАЙ. 
Основно качество на този метод е, че свежда многопараметричната оптимизация към 
еднопараметрична. Полученото решение е приблизително - трябва да се зададе 
околност ε като критерии за достигната цел. Сходимостта на МКС слабо зависи от 
разсъгласуваност между изпълнителен орган и целево положение Друго важно 
преимущество е, че допуска свободен избор на обобщена координата за изменение. В 
зависимост от конкретните условия на движение може да се изменя степента на участие 
на отделните стави, което позволява оптимизиране на движението. 
Основни недостатъци, които възпрепятстват широкото му приложение, са неговата 
локаност и значително по-големия брой итерации за достигане на целеви точки по 
периферията на зоната на достижимост. 
 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В настоящата работа са разгледани три метода за решаване на обратната задача на 
кинематиката за учебен робот MOVER 4. Методите са модифицирани съобразно 
конкретната кинематична структура на манипулационната система, като целта е да се 
получат леки в изчислително отношение алгоритми. 
Явното решение, основано на равнинната структура на МС и получено от геометрични 
съображения, е най-бързо в изчислително отношение. Недостатък може да се окаже 
некоординираното изменение на всяка една става при движението към целево 
положение. 
Линеаризацията в околност на работната точка в ред на Тейлор е универсален подход, 
приложим за произволни структури. Недостатък е бавната сходимост и вероятността за 
попадане в сингулярна конфигурация. Този алгоритъм е най-тежък в изчислително 
отношение спрямо другите два. Подходящ е при траекторно управление на роботи. 
Методът на координатното спускане е естествен подход за намиране на минимално 
разстояние в евклидов смисъл. Лек е в изчислителен смисъл, позволява промяна в реда 
на изчисляване на обобщените координати, което е преимущество при реализиране на 
алгоритми със заобикаляне на препятствия. Като незначителен недостатък може да се 
посочи различният брой итерации за различни точки от зоната на достижимост и като 
много голям - вероятността да се попадне в локален минимум. 
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Abstract: This paper presents an approach to assess the dependability of Data Centers, in which the 
Data Center’s structure is decomposed into seven components: SSAN, SSRV, SNET, SENG, SOS, SAPP and 
SSP. A selection justification has been made and the various options for redundancy have been explored.  
 Each of the constituent components in turn is presented in a reliable sense as the (n, m) 
structure of von Neumann. The Data Center is described as a sequential compound of von Neumann's 
seven (n, m) structures, which has led to deriving equations for calculating the probability of faultless 
operation. 
 
Keywords: Data Center, Reliability, Availability, Dependability, Redundancy.  
 
 
ПОДХОД ЗА ОЦЕНКА НА НАДЕЖДНОСТТА НА ДЕЙТА ЦЕНТРОВЕ 

 
Росен Радков1, Петър Антонов2 

1Технически Университет Варна 
ул. Студентска 1, Варна 9010, България, мобилен тел.: 0888637064, e-mail: 

rossen@actbg.bg 
2ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ Варна 

ул.В. Друмев 73, Варна 9026, България, мобилен тел.: 0899904994, e-mail: 
antonovp@ieee.bg 

 
 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
За анализ на надеждността на произволни обекти в науката и практиката могат да се 
приложат редица утвърдени методи [4]. Те се различават по математическия апарат, 
който се използва за моделиране и обработка на резултатите, както и към какъв обект 
са адресирани. Приложението им е различно в зависимост от това дали обектът 
съществува или е в проект. Методите могат да бъдат разделени на две основни групи: 
теоретични и експериментални. Теоретичните са: статистически и аналитични, а 
експерименталните: лабораторни тестове и тестове по време на експлоатацията. 
При теоретичните се използва математическо описание на условията за отказ на 
системата, а показателите за надеждност се определят като случайни функции на 
отказите на компонентите на системата. Тези методи са по-бързи, по-икономични и по-
гъвкави от експерименталните, но получените чрез тях количествени оценки са по-лоши 
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от получените при експерименталните методи. Това са единствено възможните методи, 
които могат да се използват на етапа на проектиране на дейта центъра (ДЦ).  
Сложността за определяне на надеждността на ДЦ произтича от това, че той е система 
с възстановяване, която: 

 има голям брой състояния; 
 при отказ на компонент може да има последици, които водят до отказ на други 

компоненти или системи; 
 показателите за надеждност зависят от голям брой фактори; 
 времето за възстановяването му е комбинация от времената за 

възстановяване на хардуера, софтуера и информацията; 
 времето за възстановяване на хардуера и софтуера зависи от времето за 

откриване на отказа, времето за неговата локализация и времето за ремонт 
или корекция. 

Анализът на литературните източници показва наличието на голям брой статии и книги, 
в които се разглеждат въпросите свързани с проектирането на отказоустойчиви системи 
[5], [8], [10-11], [13-15] или се прави оценка на системи, влизащи в състава на ДЦ. 
Слабост, която се забелязва, е че се разглежда надеждността и поведението на 
определена съставна част на ДЦ, а не се разглежда поведението на цялата система 
след възстановяването ù [6], [7], [12].  
Цел на настоящия доклад е да се предложи подход за оценка на структурната 
надеждност на ДЦ, който да се използва при комплексна оценка на качеството на ДЦ. 
 
2. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА НАДЕЖДНОСТТА НА ДЦ  
 
Методите, които най-често се използват за оценка на надеждността са: 
 
2.1. Оценка на структурната надеждност с помощта на дърво на отказите (FTA 

Fault Tree Analysis) 
 
Дървото на отказите (ДО) (аварии, произшествия, катастрофи и др.) е логико-
вероятностен модел на причинно-следствените връзки на отказите в една система с 
отказите на нейните компоненти и други събития (въздействия), влияещи на нейната 
работа. При този метод се съставя ДО, което е графологична структура на много нива, 
проследяваща възможните опасни ситуации в обратен ред – от отказ на системата до 
причините, които могат да го причинят. 
 
2.2. Оценка на структурна надеждност с помощта на Марковски вериги 
 
При този метод се построява граф на състоянията на системата и преходите между тях. 
Графът на състоянията (на системата S) геометрически изобразява възможните 
състояния на системата и възможностите за преход от едно състояние в друго (за една 
стъпка). Основополагащо положение е, че за всеки момент от времето t0, вероятността 
на всяко бъдещо състояние на системата (при t > t0 ) зависи само от състоянието ù в 
настоящия момент (при t = t0 ) и не зависи от това кога и по какъв начин се е оказала в 
това състояние. Има се предвид, че системата е с краен брой състояния: S1, S2, …, Sn. 
Процесите могат да бъдат с дискретно или непрекъснато време. Работата на ДЦ  може 
да се опише с марковски процес с дискретно състояние и непрекъснато време, тъй като 
той има ограничен брой състояния, но отказите могат да възникнат във всеки един 
момент.  
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2.3. Оценка на структурна надеждност с използване на моделите на свързаност 
 
По отношение на надеждността всяка система може да се представи с помощта на 
четири модела на свързаност (четири типа съединения): последователно; паралелно; 
последователно-паралелно и паралелно-последователно. 
Една структура е последователна, когато отказ на кой да е неин компонент води до 
отказ на структурата. Вероятността за безотказна работа се изчислява по формулата: 

 
(1) 

където Pi е вероятността за безотказна работа на i-я елемент, a i = 1…n. 
Една структура е паралелна тогава, когато отказът на всички (или минимално 
необходимите) нейни компоненти води до отказ на структурата. Оттук следва, че всяка 
паралелна структура е с излишък. Резервните компоненти може да са постоянно 
свързани или да се включват по определен начин (напр. чрез превключване). Когато са 
постоянно свързани те се наричат „горещ резерв“, а когато се включват чрез заместване 
се наричат „студен резерв“. Отказ на системата настъпва при отказването на всичките 
n компоненти.  
Вероятността за безотказна работа се изчислява на базата на вероятността за отказ: 

     
 (2) 

 
 

 
където qi(t) е вероятността за отказ а i-я компонент. Ако компонентите са идентични се 
получава: 

 
     (3) 

 
Имайки предвид, че P(t)=1-Q(t), вероятността за безотказна работа е: 

    
      (4) 

 
 

И съответно при идентични компонентите: 
 

(5) 
 

Структура, която представлява последователно свързване на паралелни структури, се 
нарича паралелно-последователна или система с поелементно резервиране. 
Вероятността за безотказна работа при последователно свързване на m паралелни 
структури, всяка от които е изградена от n елемента, се изчислява по формулата: 

    
     (6) 

 
 

Структура, която представлява паралелно свързване на последователни структури, се 
нарича последователно-паралелна и се причислява към структурите с резервиране. 
В случая се резервира цялата система [3-4]. Вероятността за безотказна работа на n 
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паралелно свързани системи, всяка от които съдържа m елемента се изчислява по 
формулата: 

  
(7) 

 
 

Когато за една система с общ брой на компонентите n се дефинира критерий, който 
определя, че системата е работоспособна тогава, когато минимум m броя от нейните n 
компоненти са в изправност, то тази система се нарича система с критерий за 
работоспособност. В литературата се среща под имената кворум система [4], [10] 
или (m, n) система на фон Нойман. Когато m=n, системата е последователна, а когато 
m=1 – паралелна. Ако се приеме, че компонентите са еднотипни и вероятността за 
безотказна работа на всеки един компонент е константа p, то вероятността системата, 
състояща се от n компонента и задължителен минимален брой изправни компоненти m 
да е в изправност може да се изчисли по следната формула: 

 
(8) 

 
 
3. ПОДХОД ЗА ОЦЕНКА НА НАДЕЖДНОСТТА НА ДЦ  
 
Надеждността на ДЦ е сложно да бъде оценена, защото един ДЦ се състои от много 
компоненти. Тези компоненти са както хардуерни, така и софтуерни, както пасивни, така 
и активни. За да предоставя един ДЦ услугите, които се изискват от него, трябва всички 
необходими компоненти да работят правилно. Ако с k се означи броя на структурните 
компоненти на ДЦ, то тогава броят на състоянията, в които той може да се намира, ще 
бъде States=2k..  
На базата на анализите, направени в [1-2] и с цел да се опрости представянето на 
структурната сложност на ДЦ, в настоящата статия, се предлага подход, при който 
използвайки моделите на свързаност, компонентите на ДЦ се разпределят в няколко 
множества: система за съхранение на данни - SSAN ; сървъри с различни функции - SSRV; 
устройства изграждащи мрежовата инфраструктура (комутатори, защитни стени, 
маршрутизатори и други) - SNET; структурна кабелна система, ел. захранване, 
пожароизвестяване и други инженерингови системи - SENG; линии за връзка и 
оборудване на доставчици на услуги - SSP; системен софтуер - SOS; приложен софтуер - 
SAPP . В един ДЦ, всяко едно от множествата може да се състои от един или повече 
компоненти, а ако се състои от n компоненти, е възможно условието за неговата 
изправност да изисква m на брой негови компоненти да са в изправност. Пример затова 
е случая, при който, например, множество SSRV, се състои от n броя сървъри, но за да е 
изправно множеството трябва m от тях да работят правилно. 
Следователно, ДЦ може да се представи като последователно свързване на тези (n,m) 
множества. Получава се последователно съединение от седем (n,m) структури, което в 
блоков вид е показано на Фигура 3. След анализ на състава на всяко едно от 
множествата на ДЦ, то се представя чрез съответстващата му схема на свързване. 
 

 
Фигура 3. Блокова декомпозиция на ДЦ 
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В зависимост от конкретната ИТ инфраструктура (ИТИС) на ДЦ, е възможно да се 
получат паралелно-последователни, последователно-паралелни или хибридни схеми 
на свързване, състоящи се от компоненти, принадлежащи към различни множества.  
Обобщеният математически модел, с който се описва ДЦ е показан на Фигура 4. 
 

 
Фигура 4. Схема на математическия модел за оценка на надеждността на ДЦ 

Тъй като множествата, от които се състои ДЦ, са независими, то вероятността за 
безотказна работа PDC е произведение от вероятностите за безотказна работа на 
съответните множества и може да се запише така: 

 
 (9) 

 
 

където i = 1...7, а с Pi е означена вероятността за безотказна работа на съответното 
множество. 
Тъй като по дефиниция, достъпността на ДЦ е равна на вероятността за неговата 
безотказна работа, тя се представя с коефициента Kav  съгласно формула : 
 

 (10) 
 

 
4. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НАДЕЖДНОСТТА НА ДЦ   
 
Предлаганият подход, ще бъде демонстриран чрез изчисляване на надеждността на 
конкретна ИТИС на ДЦ, чиято структура е представена на Фигура 5. 
От гледна точка на апаратните средства, конфигурацията включва следните пасивни и 
активни компоненти: два броя сървъри (SRV1 и SRV2) от среден клас с два процесора, 
необходимото количество оперативна памет (типично 64/128GB), контролер за 
управление на DAS с възможности за организиране на масив от дискове от ниво 
минимум RAID 0, 1, 5, четири гигабитови мрежови интерфейса и два захранващи блока 
и адаптери (HBA) за връзка по iSCSI, SAS или FC интерфейси; един сървър (SRV3) от 
нисък клас (т.н. базов модел) с един процесор; необходимото количество оперативна 
памет (типично 32GB); контролер за управление на DAS с възможности за организиране 
на масив от дискове от ниво минимум RAID 0 и 1; два гигабитови мрежови интерфейса 
и два захранващи блока; сторидж сървър с възможност за вграждане на 12/24 диска и 
включване на модули за разширение, интерфейси iSCSI, SAS или FC и два управляващи 
модула; два броя защитни стени (FW1 и FW2) от тип UTM или NGFW с възможности за 
организиране на зони и работа в режим на високонадежден клъстер; два броя 
комутатори за опорната мрежа (SW1 и SW2) с управление и организиране на виртуални 
локални мрежи (VLAN); мрежово устройство за съхранение на данни (NAS); работни 
станции (WS); две непрекъсваеми захранващи устройства (UPS1 и UPS2) с мощност не 
повече от 2000VA и изход (USB/RS232C) за управление, достатъчно да осигури 
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работата на сървърите, защитната стена, комутатора и NAS при токови удари, 
отклонение на напрежението от нормалните стойности и кратковременни (до 15 минути) 
спирания на захранващото ел.напрежение; един източник на ел.захранване (PNET) и 
генератор с мощност 10kW(GEN). 

 
.Фигура 5. Структура на ИТИС на ДЦ 

 

Логическата структура включва сървър за приложения (vApS),уеб и мейл сървър (vInS), 
мониторинг сървър (vMnS) и сървър за резервни копия на информацията (vBcS). В 
допълнение се използва решение от тип DRaaS (Cloud Backup). Включен е и 
специализиран системен софтуер – хипервайзори (HV1 и HV2) и vCenter. 
Декомпозираната надеждностна схема е дадена на Фигура 6. 

 
Фигура 6. Декомпозирана структура ИТИС 

Тя се състои от три клона – основен и два спомагателни. Основният клон 
(PNET/GEN÷InS1/2) включва компонентите, от работата на които зависи изпълнението 
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на бизнес процесите във фирмата. Вторият (PNET/GEN÷vMnS1/2) и третият 
(PNET/GEN÷NAS/Cloud) включват компонентите, формиращи служебните процеси по 
мониторинг на системата и резервиране на информацията. Повреда в спомагателните 
клонове увеличава риска да се пропусне събитие или да се загуби информация, но не 
предизвиква прекъсване на бизнес процесите.  Затова изчисляването на достъпността 
на ИТИС се прави само за основния клон и е представено в Таблица 1. 
 
Таблица 1. Достъпност на компонентите на ИТИС 

Компонент MTBF (час) MTTR (час) Аi Изчисляване на достъпността А 

SENG (PNET) - - 0.998000 
AENG=1-(1-APNET)*(1-AGEN) 0.999997 

SENG (GEN) 14 000 24 0.998288 
SENG (UPS) 785 000 72 0.999908 

ANET=1-(1-AUPS*AFW*ASW*AISP)^2 0.999992 SNET (FW) 516 840 72 0.999860 
SNET (SW) 516 840 72 0.999860 
SSP - - 0.997500 
SSRV (SRV1 и 2)  100 000 72 0.999280 

ASRV=(1-(1-ASRV1)*(1-ASRV2))* ASRV3 0.999100 
SSRV (SRV3) 80 000 72 0.999101 

SSAN (SAN) 2 000 000 72 0.999964 ASAN 0.999964 

SOS (HV) - - 0.999999 
AOS=Aos^2*AHV 0.999997 

SOS - - 0.999999 

SAPP - - 0.999999 AAPP=AAPP^2 0.999998 

Достъпност на ИТИС  0.999048 

 
Изчисленията на достъпността се правят, използвайки стойностите на показателите 
средно време между отказите (MTBF) и средно време на възстановяване (MTTR), 
обявени в каталозите и договорите за поддръжка, а за софтуерните компоненти и 
услугите, стойностите на достъпността се вземат от споразуменията за ниво на 
обслужване (SLA). Достъпността се изчислява по формула: 
 

 
(11) 

 
където MTBFi и  MTTRi са стойностите на показателите на i-я компонент 

 
 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗВОДИ 
 

Представеният подход дава възможност да бъде направен анализ на надеждността на 
ДЦ, представена чрез един от определящите неговото качество показатели – 
достъпността. За целта се предлага да се направи декомпозиция на ИТИС, според 
конкретния начин на свързване както на информационните линии, така и на линиите за 
електрическо захранване. В зависимост от схемата на подаване на електрическото 
захранване към устройствата, както е показано на Фигура 6, е възможно да се получи 
зависимост на отказите и необходимост от съвместно изчисляване на надеждността на 

MTTRMTBF
MTBFA

ii

i
i +
=



 

ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017 
October 19-20 2017, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2017/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2017 ISSN 1314-9474                      
242 

 

компоненти от различни множества – пример веригите UPS1-FW1-SW1-ISP1 и UPS2-
FW2-SW2-ISP2, където имаме смесване на компоненти от множества SENG и SNET.  
Той е използваем, както при проектиране на нов ДЦ, така и при анализ и оценка на 
съществуващ ДЦ. 
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Abstract:The report provides a comparative analysis of two of the more commonly used optical 
methods for determining the object areas of dairy products.The image processing and spectral analysis 
techniques allow effective separation of informative features of the quality of the products analyzed.The 
most important features are those associated with the color and texture. White brined cheese and yellow 
cheese manufactured under Bulgarian national standard and own technology of the manufacturer were 
studied.The XYZ analysis method was used to determine the informative color characteristics of the 
white brined cheese, yellow cheese and mold areas.Spectral data were reduced by presenting them as 
latent variables and principal components.A classification of the object areas was made depending on 
the day of storage.A comparative analysis of the results obtained has been carried out showing that 
using spectral characteristics represented as principal components results in a better separation 
compared to the application of color components derived from visual images or latent variables of the 
spectral data. 
Keywords: visual images, Spectral characteristics, XYZ analysis, Principal components, Latent 
variables, Comparative analysis 
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1.УВОД 
Едни от методите за бърза и недеструктивна оценка на млечни продукти са оптичните.  
Тук се включват визуални изображения, спектрални и хиперспектрални характеристики 
на продуктите с помощта на които се цели интерпретиране на сетивните органи на 
човека [4,7,11]. 
За да се избере подходящ метод за изследване, може да се направи сравнение между 
най-често използваните съвременни оптични техники. 
Метода анализ на изображения е недеструктивен способ за оценка на видими 
показатели за качество на млечни продукти, които не са доловими за човека експерт. 
Като недостатък може да се посочи неговото ограничение при обекти с разнороден 
състав и откриване само на външни дефекти в продукта [6]. 
При метода спектрален анализ основните предимства са в това, че се  предлага  висока  
скорост  на получаване  на  данните,  има постоянство  на  получаваните  резултати,  
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техниката е неразрушителна към пробата  и е с  особено  голям  потенциал  за  
непрекъснат  анализ. Също така позволява да се откриват вътрешни дефекти в 
хранителните продукти. Недостатък на метода е неговата ограничена чувствителност 
към малки изменения в свойствата на обекта [5,8]. 
Съпоставката на известните процедури и технически средства за оценяване на промени 
в показателите за качество на основни хранителни продукти показва, че компютърните 
системи с обработка на цифрови изображения и системите за обработка на спектрални 
характеристики намират широко приложение в изследваната област. С тях се постига 
добра точност при класификации по външни или вътрешни характеристики, а разходите 
за техническата реализация на системите работещи с тях са значително по-ниски в 
сравнение с хиперспектралните изображения. 
Сравнителният анализ и обосновката за използване на един от оптичните методи  е 
съществена задача при класификацията на образи, тъй като липсата на такъв 
предварителен анализ може да доведе до получаване на неточни резултати [9]. 
Целта на доклада е да се направи сравнителен анализ за приложението на анализа на 
визуални изображения и спектрални характеристики при разграничаване на обектни 
области на млечни продукти. 
 
2.МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
 
2.1.Обект на изследване 
 
Обект на изследването представляват проби от бяло саламурено сирене и кашкавал, 
произведени по БДС и по собствена технология на производителя. Пробите са закупени 
от търговската мрежа. 
След разопаковане са оставени за 2 часа и са направени първите снемания на 
изображения и спектрални характеристики във видимата спектрална област. 
Съхранението на пробите е при стайна температура 20-22оС, върху дървени скари с 
перфориран полиетилен и покрити с такъв. Измерванията са за период от 14 дни при 
посочените условия. 
Предмет на изследване са изменението на повърхностните характеристики на 
продуктите при съхранение в условия несъответстващи на посочените от 
производителя. 
Оценявани са видимите свойства на двата продукта – области с непроменени цветови 
характеристики на сирене и кашкавал, както и такива с наличие на нетипично 
оцветяване дължащо се на различни процеси в изследваните продукти (най-често 
попадане на плесенови спори). 
В таблица 1 са посочени изследваните продукти, техните основни характеристики и 
методите, по които е оценено тяхното изменение. 
 
2.2.Ред на изследването 

 
Изследването е осъществено на четири основни етапа: 
 Формиране на цветни цифрови изображения и спектрални характеристики на 
изследваните обекти – сирене и кашкавал; 
 Предварително изследване, чрез което са определени отделимостта на обектните 
области по повърхността на обектите при съхранение по визуални изображения и 
спектрални характеристики; 
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Предварителните изследвания са реализирани в катедрите „Електротехника, 
електроника и автоматика“ и „Хранителни технологии“ във факултет „Техника и 
технологии“ – гр.Ямбол към Тракийски университет – Стара Загора. 
 
Таблица 1. Изследвани продукти и оценявани характеристики 

Продукт Метод на 
изследване Сирене  Кашкавал  

Промяна на цветовите характеристики 
по време на съхранение 

Промяна на цветовите характеристики 
по време на съхранение 

АИ 

Поява на области с нетипично 
оцветяване 

Поява на области с нетипично 
оцветяване 

АИ 

Отделяне на три вида области Отделяне на два вида области АИ, СА 

Промяна на цветови характеристики 
по време на съхранение 

Промяна на цветови характеристики 
по време на съхранение 

АИ, СА 

Промяна на показателите, които са 
изследвани в референтна 
лаборатория 

Промяна на показателите, които са 
изследвани в референтна 
лаборатория 

АИ 

АИ – анализ на изображения; СА – спектрален анализ 
 
2.3.Формиране на визуални изображения на изследваните продукти 

 
За формиране на визуални изображения е използвана опитна постановка, разработена 
в катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ към факултет „Техника и 
технологии“ – Ямбол. 
Системата дава възможност за получаване на информация както за формата, така и за 
цветовите характеристики по повърхността на обекта за изследване. 
Основните елементи на системата са: монтажна стойка, цветна цифрова индустриална 
видеокамера с USB интерфейс и система за осветление близко до равномерното. 
Осветителната уредба се състои от луминисцентна лампа и бели светодиоди, работещи 
в спектралния диапазон от 400nm. Коаксиалното осветление се реализира с кръгли 
луминисцентни лампи, разположени над работната сцена около обектива на камерата. 
С това се цели намаляване на светлосенките и равномерност на осветеността. 
 
2.4.Избор на цветови компоненти от цветови модели 

 
Приложено е групиране на данни от XYZ анализ [2] за определяне на информативните 
цветови компоненти. Методът XYZ е реализирна в следния ред: определена е средната 
аритметична стойност (mean) на цветова компонента за съответната обектна област в 
целия период на измерване и данните са сортирани във възходящ ред; установено е 
стандартното отклонение (stdev); изчислен е коефициент на вариация; данните са 
групирани в групи 0÷20% за X, 20÷50% за Y и 50÷100% за Z. 
На фигура 1 е представено графично групирането на данните според коефициента на 
вариация.  
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Фиг.1. Групиране по XYZ анализ 

 
В случая с изследване на сирене и кашкавал в период на съхранение, информативна 
ще бъде група Z тъй като в нея попадат тези цветови компоненти, които показват най-
голямо изменение за разглеждания период, за разлика от икономическия вариант на 
задачата, където групата Х е с най-висок приоритет тъй като в нея попадат стоки с 
постоянни продажби (с малка вариация). 
 
2.5.Формиране на спектрални характеристики чрез използване на пълния спектър 
на изображението 

 
За целите на изследването са използвани методи за представяне на стойностите от 
RGB цветовия модел във вид на спектри на отражение от видимата спектрална област. 
Използвани са техники за конвертиране на RGB стойностите във спектри на видимата 
област, представени в [1,14]. 
На първи етап са получени стойностите на цветовите компоненти от RGB модела в 
области 10х10 точки, като стойностите са осреднени, на пет различни места от 
обектните области с кашкавал, сирене и плесен. 
На втори етап е направено преобразуване на тези стойности в XYZ цветови модел по 
методиката, представена в [1]. Използвана е фунцкия за съответствие на цветовете CIE 
1964, с наблюдател 10о; стойности за осветеност D65  (представляваща средна дневна 
светлина с UV компонента, 6500K). 
Използван е еталон за калибриране по бял и черен цвят Lovibond със сериен номер 
12064, произведен 2006 година. На еталона са посочени спектрите на отражение в 
диапазона 390÷710 nm със стъпка 10nm, както и стойностите на белия цвят в Lab 
цветови модел. 
 
2.6.Редуциране на обема от данни на спектралните характеристики 

 
За намаляване обема от данни са използвани два метода, единият от които е „Анализ 
на главните компоненти”.Техниката на главните компоненти често се прилага при 
термографичният безразрушителен контрол, с цел да се намали количеството 
информация и да се подтиснат високочестотните шумове в изображенията. С него се 
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. 



 

ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017 
October 19-20 2017, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2017/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2017 ISSN 1314-9474                      
247 

 

Вторият използван метод за редуциране на обема от спектрални данни са латентните 
променливи, получени по метод частична регресия на най-малките квадрати 
[3,10,12,13,15]. 
 
2.7.Класификация 
 
За класификация на обектни области, както по цветови признаци, така и по данни от 
спектрални характеристики е използван дискриминантен анализ, който е многомерен 
анализ на данни и се използва, когато има нужда от „прогнозиране” стойностите на 
групираща променлива. Това се нарича още класификация или разпознаване на образи. 
В линейният дискриминантен анализ се строят линейни дискриминантни функции от 
предикторите. Целта е да се получи правило за причисляване на едно ново наблюдение 
към даден клас. Причисляването или „разпределянето” към определен клас 
характеристики е необходимо и относно настоящата разработка. 

При дискриминантният анализ са използвани следните разделящи функции: 
 Quadratic – квадратична разделяща функция (от втора степен), разпределя данни 

с многовариантна нормална плътност чрез изчисление на ковариацията и ги 
събира в група; 

 Diagquadratic – подобен е на квадратичната разделяща функция, но използва 
изчисляване на диагонал на ковариационна матрица (диагонална нелинейна 
разделяща функция); 

 Mahalanobis – разделя данните в групи чрез разстояние на Махалонобис като 
определя ковариацията в данните. 

 
 
3.РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 
 
Предварителният етап на изследване е свързан с процеса на развала на изследваните 
продукти – сирене и кашкавал чрез оценка на повърхностните им характеристики по 
визуални изображения и спектрални характеристики. 
Периодът на получаване на данни за изменението на повърхностните характеристики 
на изследваните продукти не е предварително фиксиран. Процесът на изменение на 
тези характеристики е проследен до неговото установяване. 
На фигура 2 е представено в общ вид изменението на повърхностни характеристики на 
бяло саламурено сирене, произведено по БДС. В първите два дни от съхранението не 
се наблюдава видимо изменение на повърхостните характеристики на продукта. На 
третия ден от съхранението се забелязва поява на области с нетипично оцветяване, 
като от четвъртият ден нататък тези области са ясно изразени. В ден 7 видимо се 
отличават обектни области с плесен по повърхността на продукта. 
На фигура 3 е представено в общ вид изменението на повърхностни характеристики на 
бяло саламурено сирене, произведено по собствена технология. В първите два дни от 
съхранението не се наблюдава видимо изменение на повърхостните характеристики на 
продукта. Появата на области с оцветяване различно от нормалното започва от ден 
трети, като от четвъртият ден нататък тези области са ясно изразени. 
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Ден 1 Ден 2 Ден 3 Ден 4 

    

Ден 5 Ден 6 Ден 7 Ден 8 

    

Ден 9 Ден 10 Ден 11 Ден 12 

    

Ден 13 Ден 14 Ден 15 Ден 16 

Фиг.2. Изменение на повърхностни характеристики на сирене по БДС 

На фигура 4 е представено в общ вид изменението на повърхностни характеристики 
на кашкавал, произведен по БДС. В първите четири дни от съхранението не се 
наблюдава видимо изменение на повърхостните характеристики на продукта. На 
петия ден от престоя се наблюдава поява на области с плесен, като от шестия ден 
нататък тези области са ясно разграничими. 
На фигура 5 е представено в общ вид изменението на повърхностни характеристики 
на кашкавал, произведен по собствена технология. В първите три дни от 
съхранението не се забелязва видимо изменение на повърхостните характеристики 
на продукта. На четвъртия ден от съхранението се наблюдава поява на области с 
плесен, като от петия ден нататък тези области са ясно изразени. 

 
3.1.Избор на информативни цветови признаци за разделяне на обектни области 
на сирене, кашкавал и плесен 
  
На фигура 6 са представени примери за отделяне на обектни области със сирене, 
кашкавал и плесен по цветови компоненти от RGB и Lab цветови модели. Наблюдава 
се ясна отделимост на обектните области с плесен от тези на съответния продукт. 
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Вида на отделимостта ще бъде доказан чрез разделящи функции в следващите етапи 
на дисертационният труд. 

 

 

    
Ден 1 Ден 2 Ден 3 Ден 4 

    
Ден 5 Ден 6 Ден 7 Ден 8 

    
Ден 9 Ден 10 Ден 11 Ден 12 

    
Ден 13 Ден 14 Ден 15 Ден 16 

Фиг.3. Изменение на повърхностни характеристики на сирене по собствена технология 

    
Ден 1 Ден 2 Ден 3 Ден 4 

    
Ден 5 Ден 6 Ден 7 Ден 8 

    
Ден 9 Ден 10 Ден 11 Ден 12 

    
Ден 13 Ден 14 Ден 15 Ден 16 

Фиг.4. Изменение на повърхностни характеристики на кашкавал по БДС 
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Ден 1 Ден 2 Ден 3 Ден 4 

    

Ден 5 Ден 6 Ден 7 Ден 8 

    

Ден 9 Ден 10 Ден 11 Ден 12 

    

Ден 13 Ден 14 Ден 15 Ден 16 

Фиг.5. Изменение на повърхностни характеристики на кашкавал по собствена технология 

 
 

  

а) Кашкавал по БДС и плесен по RGB 
цветови компоненти за ден 4 

б) Сирене по БДС и плесен по Lab цветови 
компоненти за ден 7 

Фиг.6. Обектни области с плесен, сирене и кашкавал по цветови компоненти 

 
На фигура 7 са представени примери за отделяне на обектни области със сирене и 
кашкавал по дни. При обектните области със сирене по БДС не се наблюдава ясна 
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граница между тях за 10-ти и 11-ти ден от периодът на съхранение, докато при тези на 
кашкавал по собствена технология двете области са ясно разграничими. 
 

  

а) обектни области със сирене по БДС за 
ден 10 и 11 по LCH цветови компоненти 

б) обектни области с кашкавал по собствена 
технология за ден 1 и 5 по HSV цветови 

компоненти 

Фиг.7. Обектни области на сирене и кашкавал по дни 

 
Като критерий за избор на цветови признаци е използван XYZ анализ на средните 
стойности на цветовите компоненти за изследваните обектни области в периода на 
съхранение. 
В таблица 2 са посочени коефициентите на вариация на средните стойности на 
цветовите компоненти за периода на съхранение. Маркирани са цветовите компоненти, 
попадащи в група Z от XYZ анализа. В тази група са тези цветови компоненти, които 
имат коефициент на вариация за периода на измерване, който е по-голям от 25%. При 
кашкавала няма цветови компоненти, показващи коефициент на вариация над 25% и по 
тази причина са взети под внимание тези, които имат най-висока стойност на този 
коефициент. 
 
Таблица 2. Коефициент на вариация на средните стойности на цветовите компоненти 
за обектни области в период на съхранение 

Плесен Сирене БДС Сирене СС Кашкавал БДС Кашкавал СС 
alab 1% alab 2% alab 2,94% alab 1% alab 1% 
blab 4% Llch 6% blab 7,10% blab 1% blab 2% 

Kcmyk 8% Llab 6% Llch 7,35% Hlch 2% Hlch 3% 
Mcmyk 11% Grgb 7% Llab 7,35% Hhsv 3% Hhsv 4% 
Brgb 11% blab 8% Grgb 7,99% Clch 7% Rrgb 6% 
Hlch 12% Vhsv 9% Vhsv 10,24% Ycmyk 7% Vhsv 6% 
Grgb 12% Rrgb 10% Rrgb 10,33% Rrgb 8% Llch 7% 
Llch 12% Kcmyk 17% Kcmyk 14,72% Vhsv 8% Llab 7% 
Llab 12% Hlch 17% Hlch 15,87% Llch 8% Clch 7% 

Ccmyk 13% Brgb 22% Ccmyk 22,71% Llab 8% Grgb 8% 
Ycmyk 13% Mcmyk 23% Mcmyk 23,91% Grgb 8% Ycmyk 11% 
Vhsv 13% Ccmyk 24% Brgb 24,84% Shsv 9% Shsv 13% 
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Rrgb 15% Hhsv 37% Hhsv 28,25% Kcmyk 11% Ccmyk 15% 
Hhsv 25% Ycmyk 38% Ycmyk 32,95% Mcmyk 12% Kcmyk 16% 
Shsv 35% Clch 51% Clch 44,85% Ccmyk 13% Brgb 17% 
Clch 42% Shsv 51% Shsv 45,54% Brgb 15% Mcmyk 19% 

БДС – Български държавен стандарт; СС – собствена технология 
 
 
3.2.Спектрални характеристики, използвани за представяне на обектни области на 
сирене, кашкавал и плесен 
 
За отделяне на обектна област с кашкавал, сирене и плесен могат да бъдат използвани 
спектрални характеристики. Една от задачите на изследването е да се установи по какъв 
метод за редуциране на обема от данни на спектралните характеристики могат да бъдат 
отделяни обектните области. В настоящото изследване са  използвани следните методи 
за редуциране на обема от данни на спектралните характеристики – главни компоненти, 
латентни променливи. 
На фигура 8 са представени спектрални характеристики за обектни области с кашкавал 
и сирене в отделни дни от периода на съхранение. По хоризонталната ос са 
представени дължини на вълните λ,nm, а по вертикалната – стойностите на отражението 
R(λ). За представените дни се наблюдава ясна разграничимост между тези области. 
На фигура 9 са представени латентни променливи и главни компоненти на спектралните 
характеристики на обектни области със сирене и кашкавал. По хоризонталните оси са 
представени първа главна компонента и първа и втора латентни променливи, а по 
вертикалната втора главна компонента и трета латентна променлива, съответно. При 
използване на латентните променливи се наблюдава ясна разграничимост за 1-ви и 2-
ри ден, докато при използване на главни компоненти за сирене стойностите на главните 
компоненти са близки, но отново разграничими. 
 

  

а) обектни области на кашкавал по БДС за 
ден 1 и 4 

б) обектни области на сирене по собствена 
технология за ден 1 и 4 

Фиг.8. Обектни области на сирене и кашкавал по дни чрез спектрални характеристики 
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а) отделяне на области с кашкавал поБДС 
чрез латентни променливи за ден 3 и 4 

б) отделяне на обектни области на сирене по 
собствена технология чрез главни компоненти 

за ден 1 и 2 
Фиг.9. Обектни области на сирене и кашкавал по дничрез спектрални характеристики 

 
3.3.Определяне на отделимост на обектни области чрез класификатори 

 
Дефинирана е задачата за отделяне на обектни области посредством техники на 
обработката на изображения и спектрален анализ. Оценена е възможността за 
отделяне на области с кашкавал, сирене и плесен с посочените методи. Изследвана е 
отделимостта на области по двата използвани метода за отделните области в един ден 
и в различни дни от съхранението на продуктите. 
Отделимост на обектни области по цветови компоненти. Направен е анализ на 
отделимостта на обектни области с кашкавал, сирене и плесен в отделните дни на 
съхранение чрез дискриминантен класификатор, използващ нелинейни разделящи 
функции.  
На фигура 10 са представени примери за отделяне на обектни области с 
дискриминантен класификатор, използващ нелинейни разделящи функции за обектни 
области с кашкавал и такива с плесен по цветови признаци. 
 

   

а) кашкавал по БДС между 
ден 1 и ден 7, по L (LCH) 

цветова компонента, е=0% 

б) кашкавал по собствена 
технология между ден 1 и 
ден 5, по S (HSV) цветова 

компонента, е=1% 

в) кашкавал по собствена 
технология и плесен в ден 3, 

по H (HSV) цветова 
компонента, е=7% 

Фиг.10. Отделяне на обектни области с кашкавал с класификатори 
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На фигура 11 са представени примери за отделяне на обектни области с 
дискриминантен класификатор, използващ нелинейни разделящи функции за обектни 
области със сирене и такива с плесен по цветови признаци. 

   

а) сирене по БДС между ден 
1 и ден 3, по L (LCH) цветова 

компонента, е=5% 

б) сирене по собствена 
технология между ден 3 и 
ден 5, по L (LCH) цветова 

компонента, е=1% 

в) сирене по БДС и плесен в 
ден 9, L (LCH) цветова 

компонента, е=0% 

Фиг.11. Отделяне на обектни области със сирене и плесен с класификатори 
 
В таблица 3 са нанесени общите грешки на класификация при използване на C (LCH) 
цветова компонента като признак за описание на обектните области с кашкавал и сирене 
между отделните дни на съхранение. Маркирани са тези стойности на грешките, които 
са под 10%. Вижда се, че между дните от ден 1 до ден 11 за кашкавал по БДС и 
собствена технология се наблюдава добра разделимост, защото общата грешка на 
класификация е до 10%. Същите резултати се наблюдават и при двата вида сирене. 
При кашкавала, между дните от 11-ти до 16-ти стойностите на общата грешка на 
класификация нарастват, достигайки до 40%, което показва, че по C (LCH) цветовата 
компонентa, тези области не могат да бъдат разграничавани при съхранение на 
кашкавала над 10 дни в условия, несъответстващи на посочените от производителя. 
 
Таблица 3. Определяне на разделимост с дискриминантен класификатор по C (LCH) 
цветова компонента за обектна област 

ден Кашкавал по БДС Кашкавал по собствена 
технология 

Сирене по 
БДС 

Сирене по собствена 
технология 

Q DQ M Q DQ M Q DQ M Q DQ M 
1-3 1% 1% 1% 35% 35% 34% 23% 23% 25% 36% 36% 31% 
1-5 1% 1% 1% 32% 33% 32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
1-7 13% 13% 14% 11% 11% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
1-9 26% 27% 28% 12% 13% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
1-11 27% 28% 29% 8% 8% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
3-5 12% 11% 12% 15% 15% 12% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
3-7 5% 6% 6% 4% 4% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
3-9 6% 6% 6% 5% 6% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
3-11 3% 3% 3% 4% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
5-7 33% 33% 38% 29% 29% 43% 29% 29% 30% 35% 36% 36% 
5-9 32% 33% 34% 27% 27% 40% 0% 0% 0% 8% 7% 7% 
5-11 24% 24% 25% 22% 22% 32% 18% 17% 20% 23% 25% 28% 
7-9 39% 40% 40% 39% 38% 42% 2% 2% 2% 4% 4% 4% 
7-11 30% 29% 32% 30% 30% 33% 25% 26% 27% 13% 13% 17% 
9-11 38% 37% 38% 38% 40% 41% 8% 9% 10% 19% 19% 19% 
Q-quadratic; DQ-diagquadratic; M-Mahalanobis 
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Таблица 4. Определяне на разделимост с дискриминантен класификатор по H (HSV) 
цветова компонента за обектна област 

ден Кашкавал по БДС Кашкавал по собствена 
технология 

Сирене по 
БДС 

Сирене по собствена 
технология 

Q DQ M Q DQ M Q DQ M Q DQ M 
1-3 15% 15% 15% 43% 43% 45% 25% 25% 42% 33% 32% 32% 
1-5 43% 42% 45% 5% 5% 7% 1% 1% 11% 2% 1% 14% 
1-7 45% 46% 47% 7% 7% 7% 0% 0% 2% 0% 0% 4% 
1-9 38% 38% 39% 45% 45% 43% 1% 0% 7% 1% 1% 13% 
1-11 30% 31% 31% 43% 44% 44% 0% 0% 1% 0% 0% 6% 
3-5 13% 14% 14% 5% 5% 5% 0% 0% 29% 6% 6% 33% 
3-7 11% 12% 10% 6% 6% 6% 0% 0% 21% 0% 0% 8% 
3-9 23% 23% 24% 45% 46% 51% 0% 0% 28% 3% 3% 29% 
3-11 31% 29% 29% 39% 40% 43% 0% 0% 22% 0% 0% 10% 
5-7 44% 42% 42% 43% 43% 42% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
5-9 38% 38% 37% 3% 3% 3% 15% 15% 14% 24% 24% 26% 
5-11 28% 28% 28% 6% 6% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
7-9 34% 35% 35% 4% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
7-11 27% 27% 27% 9% 10% 9% 26% 27% 25% 22% 23% 22% 
9-11 43% 42% 42% 37% 39% 38% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
Q-quadratic; DQ-diagquadratic; M-Mahalanobis 

 
Резултатите от проверката на възможността за разграничаване на обектни области с 
кашкавал и сирене между отделните дни на съхранение по H (HSV) цветова компонента 
са представени в таблица 4. При областите с кашкавал, произведен по БДС се 
наблюдават големи стойности на общата грешка от класификация, значително 
надвишаващи 10% и достигащи до 47%. Това показва, че по тази цветова компонента, 
разграничаването на обектни области на кашкавал по БДС е нецелесъобразно. Обща 
грешка на класификация до 10% се наблюдава при разделянето на обектни области по 
дни за останалите продукти. 
При анализа на разделимостта на обектни области по дни, представен в таблица 5, 
реализиран по S (HSV) цветова компонента, при всички продукти се наблюдава обща 
грешка на класификация до 10% в първите дни от съхранението (от 1-ви до 11-ти ден). 
В останалите дни на съхранението тази цветова компонента не е подходяща, тъй като 
общата грешка на класификация достига в отделни случаи до 50%. 
 
Таблица 5. Определяне на разделимост с дискриминантен класификатор по S (HSV) 
цветова компонента за обектна област 

ден Кашкавал по БДС Кашкавал по собствена 
технология 

Сирене по 
БДС 

Сирене по собствена 
технология 

Q DQ M Q DQ M Q DQ M Q DQ M 
1-3 25% 26% 32% 34% 34% 33% 27% 27% 26% 24% 24% 22% 
1-5 5% 5% 4% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 
1-7 3% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 
1-9 4% 4% 4% 3% 3% 3% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 
1-11 3% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 
3-5 4% 4% 4% 5% 5% 5% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 
3-7 2% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 
3-9 4% 3% 3% 14% 14% 15% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 
3-11 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 
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5-7 37% 40% 41% 14% 15% 40% 27% 27% 26% 21% 21% 21% 
5-9 38% 38% 41% 38% 37% 52% 1% 1% 1% 7% 8% 9% 
5-11 32% 33% 35% 14% 14% 36% 30% 30% 37% 31% 33% 36% 
7-9 47% 47% 51% 25% 24% 24% 50% 50% 50% 1% 1% 2% 
7-11 40% 40% 39% 39% 40% 41% 27% 26% 31% 23% 27% 32% 
9-11 38% 39% 41% 20% 20% 24% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 
Q-quadratic; DQ-diagquadratic; M-Mahalanobis 

 
Таблица 6. Определяне на разделимост с дискриминантен класификатор по M (CMYK) 
цветова компонента между обектни области 

ден Кашкавал по БДС - Плесен 
Кашкавал по 

собствена 
технология - 

Плесен 

Сирене по БДС - 
Плесен 

Сирене по 
собствена 

технология - 
Плесен  

Q DQ M Q DQ M Q DQ M Q DQ M 
3 2% 2% 2% 21% 22% 22% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
5 1% 1% 1% 6% 7% 7% 21% 21% 35% 2% 2% 3% 
7 1% 1% 1% 1% 1% 1% 28% 28% 35% 13% 13% 14% 
9 1% 1% 1% 2% 2% 2% 4% 4% 6% 1% 1% 1% 
11 1% 1% 2% 5% 6% 15% 21% 23% 22% 22% 25% 29% 

Q-quadratic; DQ-diagquadratic; M-Mahalanobis 
 
Определянето на разделимостта на обектни области със сирене, кашкавал и плесен в 
отделните дни от съхранението по M (CMYK) цветова компонента, чрез дискриминантен 
класификатор е представено в таблица 6. Между обектните области с кашкавал по БДС 
и плесен разделянето е възможно във всички дни от съхранението, защото общата 
грешка на класификация е под 10%. При кашкавала по собствена технология на 
производителя разделимостта с грешка до 10% е възможна от 5-ти до 11-ти ден. 
Приложението на М компонентата не е целесъобразно за обектни области със сирене и 
плесен, тъй като в повечето случаи общата грешка на класификация е над 10% и достига 
до 35%. 
Отделимост на обектни области по спектрални характеристики. Направена е 
проверка на отделимостта на обектни области на сирене, кашкавал и плесен между 
отделните дни от съхранението на продукта и в определен ден. Спектралните 
характеристики не са използвани директно, а са представени като латентни променливи 
и главни компоненти. 
Определен е необходимият брой латентни променливи и главни компоненти за 
описание на данните за обектните области, представени от спектралните им 
характеристики (фигура 12). 
Резултатите показват, че получените спектрални характеристики могат да бъдат 
редуцирани до две латентни променливи и две главни компоненти. 
На фигура 13 са представени примери за отделяне на обектни области с 
дискриминантен класификатор, използващ нелинейни разделящи функции за обектни 
области със сирене и такива с плесен по латентни променливи и главни компоненти на 
спектрални характеристики. 
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ОО kb ks sb ss mold 
PC1+PC2 0,996 0,971 0,985 0,996 0,998 

 

а) латентни променливи б) главни компоненти 
Фиг.12. Определяне на необходимият брой латентни променливи и главни компоненти за 

описание на спектралните характеристики на обектни области 
 
 

  

а) обектни области с кашкавал по БДС между 
ден 1 и 3 по латентни променливи, е=2% 

Б) обектни области със сирене по собствена 
технология за ден 10 и ден 11по главни 

компоненти, е=1% 
Фиг.13. Класификация на обектни области по латентни променливи и главни компоненти на 

спектрални характеристики 
 
Анализът на разделимостта на обектните области на изследваните продукти по 
латентни променливи на спектралните характеристики, между отделните дни на 
съхранение е представен в таблица 7. Резултатите показват, че в първите дни на 
съхранението от 1-ви до 11-ти ден обектните области могат да бъдат разделяни с обща 
грешка на класификация до 10%. По-добра разделимост се получава при сиренето по 
БДС в сравнение с останалите продукти. При този продукт обектните области могат да 
бъдат разделяни с грешка до 10% за всички дни от съхранението. 
 
Таблица 7. Определяне на разделимост с дискриминантен класификатор по латентни 
променливи на спектрални характеристики за обектна област 

ден Кашкавал по БДС Кашкавал по собствена 
технология 

Сирене по 
БДС 

Сирене по собствена 
технология 

Q DQ M Q DQ M Q DQ M Q DQ M 
1-3 2% 2% 2% 9% 9% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
1-5 2% 2% 2% 0% 0% 1% 5% 6% 5% 18% 22% 22% 
1-7 2% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 5% 5% 
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1-9 2% 2% 2% 8% 8% 8% 3% 3% 3% 20% 25% 20% 
1-11 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
3-5 35% 35% 38% 10% 11% 11% 0% 0% 0% 3% 3% 4% 
3-7 38% 41% 47% 9% 9% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
3-9 21% 22% 39% 25% 26% 31% 0% 0% 0% 2% 1% 3% 
3-11 0% 0% 0% 2% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
5-7 29% 38% 35% 23% 24% 24% 6% 6% 6% 16% 18% 14% 
5-9 20% 29% 27% 9% 8% 7% 30% 30% 32% 33% 29% 38% 
5-11 0% 0% 0% 18% 19% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
7-9 38% 34% 43% 8% 7% 9% 1% 1% 1% 21% 22% 19% 
7-11 0% 0% 0% 27% 30% 26% 3% 4% 3% 3% 3% 4% 
9-11 0% 0% 0% 2% 3% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
В таблица 8 са представени резултати от класификацията на обектни области със 
сирене, кашкавал и плесен в отделни дни на съхранението. При всички изследвани 
продукти се наблюдава добра разделимост с грешка до 10% във всеки един ден от 
съхранението. Единствено при сиренето по собствена технология разделянето е 
неосъществимо за 3-ти ден от съхранението, тъй като общата грешка на класификация 
е над 10% и достига до 36%. 
 
Таблица 8. Определяне на разделимост с дискриминантен класификатор по латентни 
променливи на спектрални характеристики между обектни области 

ден Кашкавал по БДС - Плесен 
Кашкавал по 

собствена 
технология - 

Плесен 

Сирене по 
БДС - Плесен 

Сирене по 
собствена 

технология - 
Плесен  

Q DQ M Q DQ M Q DQ M Q DQ M 
3 6% 6% 11% 1% 1% 1% 5% 6% 36% 15% 13% 38% 
5 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 6% 6% 9% 
7 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
9 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
11 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Q-quadratic; DQ-diagquadratic; M-Mahalanobis 
 
Резултатите от проверката за разделимост на обектни области от сирене и кашкавал по 
дни чрез използване на главни компоненти на спектраклните характеристики са 
представени в таблица 9. Наблюдават се по-малки стойности на общата грешка на 
класификация в сравнение с използването на латентни променливи. В първите дни от 
съхранението, при обектните области за сирене по собствена технология се наблюдава 
най-висока стойност на тази грешка, достигаща 9% като е използвана разделяща 
функция от тип разстояние на Махаланобис. Причините за поява на по-високи стойности 
на тази грешка ще бъдат обект на следващи изследвания. 
 
Таблица 9. Определяне на разделимост с дискриминантен класификатор по главни 
компоненти на спектрални характеристики за обектна област 

ден Кашкавал по БДС Кашкавал по собствена 
технология 

Сирене по 
БДС 

Сирене по собствена 
технология 

Q DQ M Q DQ M Q DQ M Q DQ M 
1-3 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 9% 
1-5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
1-7 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
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1-9 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
1-11 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
3-5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
3-7 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
3-9 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
3-11 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
5-7 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
5-9 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
5-11 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
7-9 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
7-11 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
9-11 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
Q-quadratic; DQ-diagquadratic; M-Mahalanobis 

 
В таблица 10 са нанесени резултатите от проверка за разделимост на обектни области 
със сирене, кашкавал и плесен в отделните дни на съхранение на продуктите по главни 
компоненти на спектралните характеристики. Общата грешка на класификация е 1% за 
всеки от дните. В сравнение с останалите начини за представяне на обектни области – 
цветови признаци и латентни променливи тук се получава по-добра разделимост. 
 
Таблица 10. Определяне на разделимост с дискриминантен класификатор по главни 
компоненти на спектрални характеристики между обектни области 

ден Кашкавал по БДС - Плесен 
Кашкавал по 

собствена 
технология - 

Плесен 

Сирене по 
БДС - Плесен 

Сирене по 
собствена 

технология - 
Плесен  

Q DQ M Q DQ M Q DQ M Q DQ M 
3 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
7 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
9 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
11 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Q-quadratic; DQ-diagquadratic; M-Mahalanobis 
 
3.4.Сравнителен анализ на резултатите 
 
Оценката на възможността за разделяне на обектни области на изследваните млечни 
продукти, въпреки сложността на задачата и възникващите в отделни етапи комплексни 
проблеми, е перспективна и ефективна технология, използвана в настоящата работа. 
Създаването на ефикасни процедури за разделяне на обектните области е свързано с 
отчитане на голям набор от фактори, които усложняват решението на тази задача. 
В таблица 11 са представени в обобщен вид резултатите от сравнителният анализ за 
разделяне на обектни области на сирене, кашкавал и плесен по цветови признаци и 
спектрални характеристики. Анализът показва, че използването на спектрални 
характеристики, представени като главни компоненти дава по-добра разделимост с 
грешка 1-9% в сравнение с останалите два метода за представяне на обектните 
области. 
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Таблица 11. Сравнителен анализ на резултати за отделимост на обектни области на 
сирене и кашкавал 

Изследван 
продукт 

Отделимост по цветови 
компоненти 

Отделимост по спектрални 
характеристики 

С
ир

ен
е 

по
 Б

ДС
 и

 п
о 

со
бс

тв
ен

а 
те

хн
ол

ог
ия

 н
а 

пр
ои

зв
од

ит
ел

я 

Разделимостта между 
отделните дни от съхранението 
е възможна за всички дни по C 
(LCH), H (HSV). По S (HSV) 
разделимостта е възможна за 
първите дни (1-11 ден). Не се 
получава добра разделимост 
по M (CMYK) за обектни 
области със сирене и плесен. 

Латентни променливи. При сиренето по 
БДС се получава добра разделимост с 
грешка до 10%. Единствено между дните 5-9 
се получават високи стойности на тази 
грешка – до 32%. При сиренето по собствена 
технология се получават високи стойности на 
грешката между повечето от дните – до 38%. 
Добра разделимост се получава и за двата 
вида сирене и плесен с изключение на ден 3, 
при който грешката е до 38%. 
Главни компоненти. Получава се по-добра 
разделимост за обектните области със 
сирене от двата вида с грешка до 1%. 
Единствено между ден 1-3 се получава 
грешка 9% при използване на разстояние на 
Махаланобис. Разделянето между области и 
сирене и плесен е възможно за всички дни от 
съхранението с грешка 1%. 

Ка
ш

ка
ва

л 
по

 Б
ДС

 и
 п

о 
со

бс
тв

ен
а 

те
хн

ол
ог

ия
 н

а 
пр

ои
зв

од
ит

ел
я 

Не се получава добра 
разделимост по C (LCH).По H 
(HSV) не е възможно отделяне 
на обектни области за 
кашкавал по БДС. Отделянето 
на обектни области с кашкавал 
по S (HSV) е възможно само в 
първите дни от съхранението. 
Получава се добра 
разделимост между кашкавал и 
плесен с грешка до 2% за 
кашкавал по БДС. При 
кашкавала по собствена 
технология в 3-ти ден се 
получават високи стойности на 
грешката – до 22% 

Латентни променливи. Разделянето на 
обектните области е възможно само между 1-
ви и останалите дни, за двата вида кашкавал. 
Получава се добра разделимост между 
области с кашкавал и плесен за всички дни с 
изключение на 3-ти ден, когато се получава 
грешка от 11% с използване на разстояние 
на Махаланобис. 
Главни компоненти. Разделимостта е 
напълно възможна с грешка 1% между 
области с кашкавал в отделните дни от 
съхранението и при области с кашкавал и 
плесен също при всички дни. 

БДС – Български държавен стандарт; СТ – собствена технология на производителя 
 
 
4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Оценката на отделимостта на области на интерес с техниките на обработка на 
изображения показа, че цветовите признаци могат да бъдат използвани за отделяне на 
обектни зони и за получаване на информация за цвета на изследваните продукти 
основно в първите дни от съхранението на изследваните млечни продукти – от първи 
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до единадесети ден. В останалите дни от съхранението те не са подходящ 
инструментариум, тъй като се получават високи стойности на общата грешка от 
класификация над 30%. 
 Спектралните характеристики не са използвани директно като признак за 
разпознаване, а са обработени допълнително и представени като латентни променливи 
и главни компоненти. От получените резултати се установи,  че са необходими 2 
латентни променливи и 2 главни компоненти за описание на спектралните 
характеристики. 
 От направеният анализ на резултатите се вижда, че подходящ метод за 
разделяне на обектни области със сирене, кашкавал и плесен са спектралните 
характеристики, представени във вид на главни компоненти, защото при тяхното 
използване се получава обща грешка на класификация 1-9%. 
 
БЛАГОДАРНОСТИ 
 

Работата по настоящата статия е свързана с изследвания по проект 
№3.ФТТ/30.05.2016г.: „Безконтактни методи за оценка на основни качествени 
показатели на млечни продукти“. 
 
5. REFERENCES 
 
[1] Baycheva S., Application of devices of measurement of colour in analysis of food products. 

Journal of Innovation and entrepreneurship, year IV, vol.4, 2016, ISSN 1314-9180, pp.43-
59 

[2] Bose, D. Ch., Inventory management. ISBN-81-203-2853-1, New Delhi, 2006 
[3] Cheng J-H., D-W. Sun, Recent Applications of Spectroscopic and Hyperspectral Imaging 

Techniques with Chemometric Analysis for Rapid Inspection of Microbial Spoilage in 
Muscle Foods, Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, Vol.14, 2015, 
ISSN: 1541-4337, pp.478-490 

[4] Dimitrov E., M. Mladenov. Complex assessment of the quality of dairy products byanalyzing 
color images and spectral characteristics, Journal of ICCST, № 1, 2012, pp.60-64 

[5] GeorgievaTs., N. Paskova, B. Gaazi, G. Todorov, P. Daskalov, Design of Wireless Sensor 
Network for Monitoring of Soil Quality Parameters, Agriculture and Agricultural Science 
Procedia, Vol. 10, 2016, pp.431-437 

[6] Kirilova E., P. Daskalov, R. Tsonev, Ts. Draganova, Statistical characteristics of digital 
images of healthy and infected with the Fusarium corn seed, Trakia Journal of Sciences, 
Vol. 7, Suppl. 2, 2009, ISSN 1313-3551, pp.161-167 (in Bulgarian) 

[7] Mladenov M. I., E. D. Dimitrov, M. P. Dejanov, S. M. Penchev. Hyperspectralimaging 
system based on „point scan” spectrophotometer. Proceedings ofInternational Conference 
"Automatics and Informatics'2014", Sofia, Bulgaria, 2014, I-39-I-42 

[8] Mladenov M., Complex assessment of the quality of food productsthrough visual imaging, 
spectrophotometric, and image analysishyper-spectral characteristics. Monograph. 
University publishingCenter of Rousse University "A. Kanchev ", Rousse, 2015 (in 
Bulgarian) 

[9] Mladenov M., S. Penchev, M. Deyanov, Complex assessment of food products quality using 
analysis of visual images, spectrophotometric and hyperspectral characteristics. 
International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT), Vol. 4, Iss.12, 
2015, ISSN: 2277-3754, pp.23-32 



 

ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017 
October 19-20 2017, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2017/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2017 ISSN 1314-9474                      
262 

 

[10] Pearson K., OnLinesandPlanes of ClosestFit to Systems ofн Points in Space, 
PhilosophicalMagazine, vol. 2, No.6, 1901, pp.559-572 

[11] Sestrimska M., T. Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Multicomponent Analysis of Basic 
Physico-chemical Parameters of BulgarianYoghurt, ICEST, 28 – 30 june, 2016, Ohrid, 
Macedonia 

[12] Su W-H., D.-W. Sun, Evaluation of spectral imaging for inspection of adulterants in terms 
ofcommon wheat flour, cassava flour and corn flour in organic Avatarwheat (Triticum spp.) 
flour, Journal of Food Engineering, vol.200, 2017, pp.59-69 

[13] Veleva-Doneva P., S. Atanasova, Ts. Georgieva, Statistical models for evaluation of 
yellow cheese quality, Science & Technologies, Vol. III, No. 3, 2013, ISSN 1314-4111, 
pp.131-137 

[14] Xu J.-L, C. Riccioli, D-W. Sun,  Comparison of hyperspectral imaging and computer vision 
forautomatic differentiation of organically and conventionally farmedsalmon, Journal of 
Food Engineering, vol.196, 2017, pp.170-182 

[15] Zlatev Z., I. Penchev, S. Ribarski, S. Baycheva, Analysis of sensory data of perishable 
boiledsmoked sausages, Innovation and entrepreneurship – Applied scientific journal, 
Vol.4, No.3, 2016, ISSN 1314-9253, pp.3-15 

 
 
 
 
 
  



 

ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017 
October 19-20 2017, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2017/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2017 ISSN 1314-9474                      
263 
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VARIETIES APPLIED TO PIGS 
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Abstract: In the present work, a comparative analysis of two production forms of the antibiotic Tilmicosin 
was performed after intravenous administration. The experiment was conducted on two groups of pigs, 
each of 10 animals, and the pharmacokinetic curves were received. A mathematical model of the curves 
is identified and on its basis, the dynamic parameters of the processes are calculated. A statistically 
significant difference (p-level <0.05) was found in only two parameters - initial value concentration and 
time-correction parameter. A statistically significant difference only of one dynamic parameter is found 
- the power of the pharmacokinetic curve. The final conclusion is that the two forms of tilmicosin have 
the same effect on the experimental animals. 
Keywords: pharmacokinetics, tilmikozin, identification, mathematical model, dynamic parameters 
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1. УВОД 
 
Тилмикозинът е антибиотик с приложение във ветеринарномедицинската практика. При 
свинете се използва за лечение и профилактика на бактериални респираторни 
заболявания, асоциирани с Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, 
Ornithobacterium rhinotracheale, Pasteurella multocida и др. микроорганизми чувствителни 
към лекарството. 
Тилмикозинът се предлага от фармацевтичните производители с различни търговски 
наименования. Пред всеки един потребител изниква въпросът каква е разликата между 
тях. Установяването на различия в действието на лекарства съдържащи една и съща 
активна съставка е трудоемка и сложна задача. Статистическата съпоставка на 
фармакокинетичните криви не винаги е подходяща поради малкия брой параметри, 
които могат да бъдат сравнявани. Когато кинетичната крива се представи с алгебрично 
уравнение, то може да се използва апаратът на функционалния анализ за сравняване и 
оценка на действието на лекарствените препарати. Така могат да бъдат намерени 
различия или напротив, да бъде доказано идентичността и неразличимостта във 
въздействието на лекарствата. 
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Целта на настоящата работа е да установи дали има разлика в действието на две 
лекарствени форми на Тилмикозин. С въвеждане на математичен модел на 
фармакокинетичните криви на двете форми и изчисляване на допълнителни параметри 
за оценката им ще бъде търсена статистически достоверна разлика в тях. 
 
2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ  
 
2.1. Опитни животни  
 
За да се запази анонимността на производителя и на търговското наименование на 

лекарствения продукт, всяко едно от лекарствата ще носи наименованието на групата 
животни на които е приложено - съответно “лекарство 1 (D1)” и “лекарство 2 (D2)”. 
Представените данни за лекарство D1 и D2, приложени при 10 здрави прасета от мъжки 
и женски пол, на възраст 9-10 седмици с телесна маса 9-14,5kg. 
 
2.2. Ред на експеримента  
 
Иследвани са кръвните проби след интравенозно инжектиране (iv) на тилмикозин на 
0,25, 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 час съгласно методиката, представена в [1,2]. 
Концентрацията е определена с течна хроматография от тип HPLC с флуоресцентна 
детекция. Изследванията са извършени съобразно изискванията на институциите за 
зщита на животните и директива 22.09.2010 (210/63/EU) на Европейския съюз. 
 
2.3. Обработка на данни  
 
Статистическата обработка на данните бе извършена с програма STATISTICA 13, 
Statsoft Inc. За ниво на значимост бе приет p-level = 0,05. Нормалното разпределение на 
данните е доказано с Shapiro-Wilk test. За всяка група данни е изчислен средно-
аритметична стойност, стандартно отклонение SD, коефициент на асиметрия и 
коефициент на ексцес. Статистически достоверна разлика между параметрите на двете 
лекарства бе търсена с t-тест на Student-Fisher. 
 
2.4. Идентификация на математичен модел на фармакокинетична крива 
 
Изменението на концентрацията на лекарството при iv се характеризира със стръмен 
фронт на нарастване и низходящ клон на намаляване. Нарастването на концентрацията 
в кръвта е импулсно и не може да бъде характеристика на действието на препарата или 
на реакцията на организма. Затова обект на изследване ще бъде низходящият клон на 
процеса, представящ фазата на елиминиране. Кривата на изменение на 
концентрацията е представена на фигура 1 и може да се опише с експоненциалното 
уравнение [6]:  
 

( ) ∞
−

∞ +−= CeCCtC tk .
0 .)(  

(1) 
Където: k е с скоростта на абсорбиране на лекарството; 

C0 =C(0) – началната концентрация; 
C∞ =C(t→∞) – установена стойност на концентрацията 
С(t). 
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Фигура1. Крива на концентрация на лекарствен препарат и параметри на процеса 

 
2.5. Динамични параметри за оценка на кинетичните криви.  
 
Графиката на един процес позволява да се измерят непосредствено редица параметри. 
Но наличието на математически модел дава възможност да се изчислят характеристики, 
недостъпни в графичното изображение. Разполагайки с математически модел е 
възможно да се приложи теория на управлението за анализ, оценка и сравняване на 
процесите [4,5]. 
Обратна функция. Фармакокинетичната крива е монотонна, непрекъсната функция, 
което гарантира съществуването на обратна функция. От нея се получава времето за 
достигане на желана концентрация CL: 
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(2) 

 
Установена стойност на концентрацията (CS). Това е остатъчната концентрация на 
лекарството. Стойността се избира, като се приеме околност на сходимост 1<<δ  
спрямо началната концентрация: 
 

∞∞ −+= CCCCs 0.)( δδ  (3) 
 
Време за установяване (ts). Време за достигане на установената стойност на 
концентрацията CS. Получава се от формула (3), като се отчете, че CL=CS: 
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Време за елеминиране t½. Времето, за което концентрацията на лекарството намалява 
два пъти: 
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(5) 

 
В таблица 1 са посочени практически приложими стойности за изчисляване на времето 
за установяване и елиминиране във функция от константата на абсорбиране k за 
няколко често използвани стойности на δ.  
 
Таблица 1. Зависимост между ts, t½ и скоростната константа k 

δ 0,1 0,05 0,02 0,01 
ts 2,3/k 3/k 3,9/k 4,6/k 
t½ 0,598/k 0,644/k 0,673/k 0,683/k 

 
Интегрален критерий за качеството на регулиране. (Area under curve – AUC) . AUC за 
интервала [0, tS] е: 
 

[ ]( ) ( )[ ]{ }∫∫ ∞∞ −+−=−=
SS tt

S dtCCCtCdtCtCAUC
0

0
0

)()()( δδ
 

(6) 

 
Средно време за престой (MRT). Използва се при определяне на средното време за 
престой на лекарството в тялото на животното: 
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(7) 

 
Енергия на процеса Е. Дефинираната енергия на процеса y(t) е: 
 

∫=
St

dttyE
0

2)(
 

(8) 

 
Мощност на процеса Р. Този показател усреднява енергията Е за определен период: 
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Изброените параметри ще бъдат използвани при оценка и сравняване на 
фаркмакокинетичните криви на лекарствата. Ще се търси наличието на статистически 
достоверна разлика между медикаментите на двата производителя [3]. 
 
3. РЕЗУЛТАТИ  
 
3.1. Фармакокинетични параметри  
 
Фармакокинетичните криви на двете форми на тилмикозин са представени на фигура 2. 
Статистическите данни за D1 са в Таблица 2, а за D2 са в Таблица 3. Визуално разликите 
в кинетичните криви на двете лекарства са незначителни. Това определя 
необходимостта от въвеждане на идентификация на процесите и сравняване на 
динамичните им параметри, за да се търсят статистически достоверни различия. 
 

 
Фигура 2. Кинетика на средните концентрации на тилмикозин  

 
Таблица 2. Статистически параметри за лекарство D1 
Време, h 2 3 4 6 8 12 24 48 72 
Средна концентрация C, 
μg/ml 1,202 0,897 0,674 0,523 0,335 0,290 0,123 0,065 0,050 

Стандартно отклонение 
SD 0,157 0,142 0,130 0,122 0,091 0,075 0,036 0,015 0,000 

Skewess -0,515 0,316 -0,224 -0,208 -0,042 -0,062 0,238 0,969 - 
Kurtosis -0,579 -1,124 -1,028 -1,002 -1,379 -1,176 -0,795 0,027 - 
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Таблица 3. Статистически параметри за лекарство D2 
Време, h 2 3 4 6 8 12 24 48 72 
Средна концентрация C, 
μg/ml 1,245 0,955 0,682 0,507 0,340 0,266 0,125 0,065 0,050 

Стандартно отклонение 
SD 0,182 0,175 0,125 0,122 0,087 0,082 0,039 0,016 0,000 

Skewess 0,040 0,115 -0,438 -0,366 -0,201 -0,184 0,136 0,572 - 
Kurtosis -1,537 -1,413 -0,666 -1,353 -1,316 -1,613 -1,107 -1,287 - 
 
3.2. Идентификация на математически модел  
 
За идентификация на модела се избира околност на сходимост δ=0,05. За да се увеличи 
степента на достоверност на модела, в експоненциалното уравнение (1) се въвежда 
коригиращ параметър β: 

( ) ( )
∞

+−
∞ +−= CeCCty tk β.

0 .)(  
(10) 

 
Идентификацията е извършена с програма Korelia-Ident [7,8], за всяко едно животно. 
Данните са в Таблица 4. 

 
Таблица 4. Идентифицирани параметри за двете лекарства 

D1 
Прасе 

D2 

C0, μg/ml C∞, 
μg/ml β, h k, 1/h C0, μg/ml C∞, 

μg/ml β, h k, 1/h 

1,813 0,092 -1,515 0,266 1 2,008 0,120 -1,657 0,206 
1,753 0,092 -1,757 0,344 2 2,109 0,103 0,402 0,261 
1,866 0,092 -1,394 0,239 3 1,932 0,085 0,288 0,278 
1,863 0,092 -1,454 0,180 4 2,083 0,094 1,708 0,274 
1,690 0,060 -1,928 0,286 5 2,215 0,124 0,266 0,250 
1,892 0,092 -1,090 0,196 6 2,180 0,112 0,502 0,258 
1,885 0,092 -1,879 0,209 7 1,942 0,083 1,089 0,304 
1,817 0,092 -1,879 0,216 8 1,837 0,077 1,501 0,315 
1,803 0,119 -2,029 0,258 9 1,911 0,071 1,324 0,354 
1,849 0,092 -1,636 0,292 10 2,316 0,130 0,294 0,250 

         
1,823 0,092 -1,656 0,249 average 2,058 0,098 0,819 0,283 
0,063 0,014 0,293 0,050 SD 0,162 0,021 0,583 0,035 
-1,095 -0,627 0,639 0,482 skewness 0,198 0,373 0,484 1,159 
0,896 4,689 -0,211 -0,256 kurtosis -1,223 -1,248 -1,795 0,738 

 
Идентификацията на двете кинетични криви на база средни стойности определи 
следните уравнения: 
Концентрация на D1: 
 

( ) 092.0.731.1)(1 656.1240.0 += −− tetC  (11) 
 
Концентрация на D2: 
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( ) 098.0.960.1)(2 819.0279.0 += +− tetC  (12) 

 
Графиките на двата модела са на фигура 3. 
 

 
Фигура 3. Графики на математическия модел 

 
 
3.3. Сравнение на динамичните параметри на лекарствата 

 
За всяко едно прасе бяха изчислени динамичните параметри на процеса. Данните за D1 
са в Таблица 5, а за D2 в Таблица 6.  
 
Таблица 5. D1, Динамични параметри 

Прасе Cs, 
μg/ml t½, h Ts, h Sr, μg.h/ml AUC, 

μg.h/ml 
MRT, 

μg.h2/ml E, μg2.h/ml2 Р, μg2/ml2 

1 0,178 2,421 11,254 18,399 5,835 4,091 0,847 0,075 
2 0,175 1,874 8,714 13,746 4,359 3,177 0,626 0,072 
3 0,181 2,694 12,529 21,116 6,696 4,542 0,981 0,078 
4 0,180 3,574 16,615 27,959 8,866 6,023 1,292 0,078 
5 0,142 2,256 10,489 16,248 5,152 3,715 0,559 0,053 
6 0,182 3,279 15,253 26,080 8,271 5,523 1,217 0,080 
7 0,182 3,085 14,341 24,419 7,744 5,197 1,138 0,079 
8 0,179 2,987 13,888 22,754 7,216 5,048 1,048 0,076 
9 0,203 2,501 11,629 18,610 5,902 4,336 1,034 0,089 
10 0,180 2,206 10,256 17,115 5,428 3,722 0,793 0,077 

         
average 0,178 2,688 12,497 20,645 6,547 4,538 0,954 0,076 

SD 0,015 0,534 2,485 4,601 1,459 0,901 0,244 0,009 
skew -1,433 0,215 0,215 0,197 0,197 0,179 -0,354 -1,686 

kurtosis 5,232 -0,843 -0,846 -1,030 -1,030 -0,881 -0,886 4,980 
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Таблица 6. Drug 2. Динамични параметри 
Прасе Cs, 

μg/ml t½, h Ts, h Sr, μg.h/ml AUC, 
μg.h/ml 

MRT, 
μg.h2/ml E, μg2.h/ml2 Р, μg2/ml2 

1 0,214 3,129 14,550 26,105 8,279 5,368 1,492 0,103 
2 0,207 2,467 11,275 21,665 6,871 4,153 1,154 0,102 
3 0,178 2,319 10,784 18,916 5,999 3,876 0,845 0,078 
4 0,194 2,349 10,925 20,638 6,545 3,933 1,010 0,092 
5 0,229 2,576 11,978 23,799 7,547 4,392 1,430 0,119 
6 0,216 2,501 11,629 22,841 7,243 4,231 1,272 0,109 
7 0,176 2,122 9,867 17,428 5,527 3,537 0,764 0,077 
8 0,165 2,046 9,513 15,904 5,044 3,405 0,652 0,069 
9 0,163 1,819 8,458 14,784 4,688 3,004 0,589 0,070 
10 0,239 2,576 11,978 24,874 7,888 4,392 1,565 0,131 

         
average 0,198 2,309 11,096 20,695 6,563 3,880 1,077 0,095 

SD 0,027 0,262 1,663 3,854 1,222 0,479 0,358 0,021 
skew 0,069 -0,820 0,559 -0,207 -0,207 -0,716 0,007 0,257 

kurtosis -1,424 -0,294 1,379 -1,223 -1,223 -0,437 -1,614 -1,118 
 
4. ДИСКУСИЯ 
 
В Таблица 7 са изчислените нива на значимост за часовете на измерване на 
концентрацията. Сравнянването на плазмените концентрации на двата антибиотика не 
показва наличие на статистически достоверна разлика във фармакокинетичните криви 
на двете лекарства. Процесът на разграждането им протича еднообразно. 
 
Таблица 7. p-level на плазмената концентрация по часове 
Time, h 2 3 4 6 8 12 24 48 72 
p-level 0,587 0,426 0,890 0,770 0,905 0,504 0,930 1,000 1,000 
 
Таблица 8. Идентифицирани параметри: p-level 
Параметър C0 C∞ β k 
p-level 0,00053 0,47851 0,00000 0,10948 
 
Оценката на параметрите на математическият модел на двете лекарства показа 
статистически достоверна разлика за началната стойност C0 и коригиращия параметър 
β (Таблица 8). Тези два параметъра отразяват концентрацията на лекарството в 
началния момент. Разликата може да се обясни с оперативните различия на 
лаборантите, инжектирали препарата, както и в евентуални малки отклонения в 
отчитане на точното време на вземане на пробите. 
 
Таблица 9. Уровен на значимост на динамичните параметри 
Параметър Cs t½ ts Sr AUC MRT E Р 
p-level 0,05983 0,07096 0,15568 0,97895 0,97895 0,16539 0,37818 0,01706 
 
Статистически достоверна разлика се установява единствено за мощността на 
процесите.  
Окончателният извод, който може да се направи от проведеното изследване е, че няма 
разлика във фармакокинетиката на двете форми на тилмикозин.  
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В настоящата работа са сравнени две производствени форми на антибиотика 
Тилмикозин.  
Приложен е нов подход за оценка на фармакокинетичните криви – идентификация на 
математически модел.  
С негова помощ са изчислени динамичните параметри на двете лекарства. 
Статистически достоверна разлика е намерена единствено в параметъра мощност на 
фармакокинетичната крива. Крайният извод е, че двете форми на тилмикозин имат 
еднакво действие върху опитните животни. 
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Abstract: Geometry is widely used in chemistry. In this paper we introduce a novel methodology to 
transmit the origin to the center of a polygon in a polycyclic molecule (corannulene, sumanene, or 
fullerene) such that the special axis be perpendicular to the plane containing the polygon. The 
mathematical calculations are described completely and the algorithm will be showed as a computer 
program. 
Keywords: Frame, Isometry, Orthogonal transformation, Polygon, Non-planar polycyclic molecule.   
 
 
1. INTRODUCTION 
 
An isometry is a distance-preserving injective map between metric spaces. The isometries 
associated with the Euclidean metric, are called Euclidean motions, which forms a Lie group 
under composition. This group is among the oldest and most studied implicitly, long before the 
concept of group was invented.  
One of the applications of isometries is to transfer or rotate the coordinate system in order to 
simplify the computations or visions. This usually happens in all branches of sciences which 
apply the analytic geometry. 
In computational chemistry, sometimes, one needs to calculate some properties in each point 
on the area of molecule or above and below it, so one must put ghost (Bq) atom in an arbitrary 
point, exactly. Evaluation of the aromaticity, antiaromaticity and nonaromaticity of compounds 
by nucleus independent chemical shift criterion (NICS), is an example for it. To NICS 
calculation at each point above and below of the all polygons, one must put some Bq atoms in 
various distances on the z axis, straightforwardly [3]. In non-planar molecule, vertically putting 
Bq atoms in various distances of the rings in different sheets is not very hard, but estimation 
of components of the nuclear magnetic shielding tensors is very hard and for more complex 
molecules is impossible.  
Using proposed method and doing calculation separately for each polygon facilitate estimation 
of nuclear magnetic shielding tensors components [3, 1, 10]. Based to this technique in [7] the 
authors investigated the evaluation of aromaticity of some non-planar molecules. 
In this work we study of the geometric structure of some molecules such as Corannulene and 
Sumanene which are polycyclic aromatic hydrocarbons and molecules which have polygons 
in their structure for example Fullerenes. Our goal is by mathematical language we transfer 
the origin to the center of a pentagon (or hexagon) in the space, such that the z-axes to be 
perpendicular to the plane containing the polygon (or hexagon). 
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2. METHODS 
 
In this section, we shall investigate the isometries of Euclidean space, and see how two frames 
uniquely determine an isometry. 
 
Definition 2.1 ([6]). An isometry, or rigid motion, of Euclidean space is a mapping that 
preserves the Euclidean distance ( , )p q p qd = −  between points 3,p q R∈ . More precisely, an 

isometry of 3R  is a mapping 3 3: R RF →  such that 
( ) ( )( ), ( ) ,p q p qd F F d=  

for all point ,p q  in 3R . 
 
Definition 2.2 ([6]). A set 1 2 3, ,e e e  of three mutually orthogonal unit vectors tangent to 3R  at 
p  is called a frame at the point p . 

Thus 1 2 3, ,e e e  is a frame if and only if 

1 1 2 2 3 3

1 2 1 3 2 3

1,

0.

e e e e e e

e e e e e e

⋅ = ⋅ = ⋅ =

⋅ = ⋅ = ⋅ =
 

 
For example, (1, 0, 0), (0,1, 0), (0, 0,1)i j k= = =  is a frame at each point of 3R  which is called 
the standard frame. It is clear that at each point of the Euclidean space, there exist uncountable 
frames. Depending on the application, certain frames are used. For example in local curve 
theory, the Frenet frame [5], determines the geometric properties of the curve. Here we use 
the frames to obtain an important isometry. First we state a vital theorem in differential 
geometry, see [6] for example. 
 
Theorem 2.3 ([6]). Given any two frames on 3R , say 1 2 3, ,e e e  at the point p and 1 2 3, ,f ff  at the 

point q , there exists a unique isometry F  of 3R  such that ( )e fi iF ∗ =  for 1 3i≤ ≤ . 
 
To compute the isometry F  in the above theorem, let ( )1 2 3, , ,i i i ie a a a=  ( )1 2 3, , ,i i i if b b b=  

( ) ,ijA a=  ( ) ,ijB b=  where A  and B  are the attitude matrices of the frames { }ie  and { },if  

respectively. According to [6] tC B A=  is an orthogonal transformation and ( )i iC fe = . If T  be 

the translation by the point ( ) ,q C p−  then F T C=   is the desired isometry. 
 
3. EXPERIMENTAL 
 
Corannulene is a polycyclic aromatic hydrocarbon with one central pentagonal ring and five 
peripheral hexagonal rings (Figure 1). Sumanene is a polycyclic aromatic hydrocarbon with 
one central hexagonal ring and three peripheral hexagonal and three peripheral pentagonal 
rings, alternately (Figure 2). Fullerenes are a family of carbon allotropes which composed 
entirely of carbon, in the form of a sphere, ellipsoid, cylinder, or tube. The structure of fullerenes 
is composed of hexagonal, pentagonal or sometimes heptagonal and octagonal rings [2, 8, 9] 
(Figure 3). 



 

ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017 
October 19-20 2017, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2017/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2017 ISSN 1314-9474                      
274 

 

We apply the Theorem 2.3 to transfer the origin and the standard frame to the center of an 
arbitrary pentagon or hexagon in a polycyclic molecule (corannulene, sumanene, or fullerene), 
such that the z-axis will be perpendicular on this polygon. To do so, we need a frame on the 
center point of polygon. 
We describe the method for a hexagon, the case pentagon is similar.  
Let 1 2, uu  and 3u  are three consecutive vertices of the hexagon. Then the vector 1 2 1 3u u u u×

 
  

is perpendicular to the plane containing the hexagon. Dividing this vector by its own length, we 
have the unit vector 
 
 

   
 
 
 
 

1 2 1 3
3

1 2 1 3

.
u u u u

v
u u u u

×
=

×

 

   

To get the unit vector 2 3 1v v v= ×  we multiply 3v  by the unit vector 1 2
1

1 2

u u
v

u u
=



 . Then the resulting 

set { }1 2 3, ,v v v  is a frame.  

To obtain an isometry F  which maps the frame { }1 2 3, ,v v v  to the standard frame { }, ,i j k , let 

the vectors 1 2 3, ,v v v  have the following coordinates 1 11 12 13( , , ),v a a a=  2 21 22 23( , , ),v a a a=  

3 31 32 33( , , ),v a a a=  the matrix of their coordinates is denoted by ( )ijA a=  and let B  is the identity 
matrix, so  

11 12 13

21 22 23

31 32 33

.tC B A A
a a a
a a a
a a a

= = =

 
 
 
 
 

  

In other words, if ( , , )tp x y z=  be the primary coordinate of the point p , then its new coordinate 
( , , )tX Y Z  is given by 

11 12 13

21 22 23

31 32 33

( ) .F p
X a a a x
Y a a a y
Z a a a z

=

    
    =    
    
    

 

Figure 1. Structure 
of Corannulene 

Figure 2. Structure 
of Sumanene 

Figure 3. Structure 
of fullerene 
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4. RESULTS 
 
All calculations of coordinate transformation we performed in MATLAB еnvironment. 
This program code has been shown in the following lines 
 
function [B,Fx]=Transfer(A); 
%  A: First coordination of the molecule 
%  B: New coordination after origin transfer 
%  Fx: Final coordination 
clc 
n1=input('n1=');n2=input('n2=');n3=input('n3='); 
n4=input('n4=');n5=input('n5=');n6=input('n6='); 
c=mean([A(n1,:);A(n2,:);A(n3,:);A(n4,:);A(n5,:);A(n6,:)])*(-1); 
B=[(A(:,1)+c(1,1)),(A(:,2)+c(1,2)),(A(:,3)+c(1,3))]; 
u1=B(n1,:);p2=B(n2,:);p3=B(n3,:); 
u1u2=[u2(1,1)-u1(1,1),u2(1,2)-u1(1,2),u2(1,3)-u1(1,3)]; 
u1u3=[u3(1,1)-u1(1,1),u3(1,2)-u1(1,2),u3(1,3)-u1(1,3)]; 
v3=[(u2(1,2)-u1(1,2))*(u3(1,3)-u1(1,3))-(u2(1,3)-u1(1,3))*(u3(1,2)-u1(1,2)), 

(u2(1,3)-u1(1,3))*(u3(1,1)-u1(1,1))-(u2(1,1)-u1(1,1))*(u3(1,3)-u1(1,3)), 
(u2(1,1)-u1(1,1))*(u3(1,2)-u1(1,2))-(u2(1,2)-u1(1,2))*(u3(1,1)-u1(1,1))]; 

Q=norm(u1u2);T=norm(v3); 
a11=(u2(1,1)-u1(1,1))/Q; 
a12=(u2(1,2)-u1(1,2))/Q; 
a13=(u2(1,3)-u1(1,3))/Q; 
a31=((u2(1,2)-u1(1,2))*(u3(1,3)-u1(1,3))-(u2(1,3)-u1(1,3))*(u3(1,2)-u1(1,2)))/T; 
a32=((u2(1,3)-u1(1,3))*(u3(1,1)-u1(1,1))-(u2(1,1)-u1(1,1))*(u3(1,3)-u1(1,3)))/T; 
a33=((u2(1,1)-u1(1,1))*(u3(1,2)-u1(1,2))-(u2(1,2)-u1(1,2))*(u3(1,1)-u1(1,1)))/T; 
a21=(a13*a32)-(a12*a33); 
a22=(a11*a33)-(a13*a31); 
a23=(a12*a31)-(a11*a32); 
v1=[a11 a12 a13]; 
v2=[a21 a22 a23]; 
v3=[a31 a32 a33]; 
s=v1*v2'; t=v2*v3'; w=v3*v2'; 
H=[a11 a21 a31;a12 a22 a32;a13 a23 a33]; 
F=B'; G=[F(1,:);F(2,:);F(3,:)]; 
Fx=(H'*G)'; 
 
As an example we apply the program code for Corannulene molecule. Figure 4 shows the 
structure of molecule before and after translating and rotating the coordinate system. 
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Figure 4. Corannulene molecule: (a) origin coordinate in in arbitrary point, (b) molecule was 
rotated with uncertain angle such that z-axis is perpendicular to hexagon. 
 
5. CONCLUSIONS 
 
Proposed methodology in this work helps ones to transmit origin of coordinate to an arbitrary 
point and changes the axes coordinate direction perpendicular to an arbitrary polygon. It 
facilitates estimation of components of the nuclear magnetic shielding tensors in non-planar 
molecules and can be used for any calculation that needs to such coordinate change. Although 
our discussion was based on z-axis, but it can be used for other axes by a simple rotation. 
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Abstract:  Accumulative frame models (AFMs) are relatively autonomous, logically distinct units, that 
are distinguished by the possibility of multiple use in different situations. For their description, a named 
frame structure, consisting of slots is used. The report examines the structure of the frames and the 
ways in which they are presented, focusing on the tabular, which is best suited for presenting knowledge 
in the field of programming. The main groups of tasks related to the use of AFM in programming training 
and their implementation are listed. An example of solving tasks for modifying unknown programming 
code by changing the slots' contents of frames, introducing new and independent design and 
programming code, that has been experimented in the practical classes of students of specialty 
"Automation and Computer Systems" in the course "Algorithms and Data Structures" at Faculty of 
Technics and technologies - Yambol. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Фреймът е структура, която описва сложен обект или абстрактен образ или модел за 
представяне на определена концепция (стереотип на възприятието). Група от фрейми, 
свързани помежду си, формира система. Според М. Мински, в дългосрочната памет на 
човек има голям набор от такива системи, използвани например при идентифицирането 
на визуални образи. За тази цел фрейм (или система), който най-много съответства на 
хипотезата за обекта на възприятието, се активира в паметта и осигурява висока скорост 
на разпознаване и разбиране [5].  
Системата за представяне на знания чрез фрейми е модел на описанието на човешкото 
знание под формата на свързан набор от големи структурни единици, всеки от които 
съдържа данни, описващи конкретна ситуация. Структурата на данните може да има 
различна форма: графика, таблица и т.н., и да представлява и комбинация от различни 
методи.  
Предимството на езиковото представяне на знанието е, че то дава на потребителя по-
голяма свобода, позволявайки дори различни начини за описване на данни в рамките 
на един фрейм. Поради това фреймовите системи са едни от най-универсалните 
системи за представяне на знания [1]. 

mailto:shivacheva_g@abv.bg
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Акумулативните фреймови модели (АФМ) са относително самостоятелни, логически 
обособени единици, които се отличават с възможността за многократно използване в 
различни ситуации. За тяхното описание се използва именована фреймова структура, 
съставена от слотове. От своя страна, всеки слот е с уникално име (различно от имената 
на останалите слотове на АФМ) и със съдържание от точно определен тип (елементарен 
или съставен). Примери за елементарни типове са множествата от имена на 
променливи, на реалните и на целите числа, на текстове (с определена дължина), 
изображения, файлове от различен тип, програмен код и др., а за съставни – 
списъци/записи от други типове или АФМ [7].  
Целта на настоящия доклад е проучване и експериментиране на акумулативни 
фреймови модели в обучението по програмиране. 
 

2. СТРУКТУРА НА ФРЕЙМ 
 

Теорията на фреймите първоначално е създадена за представяне на знание, което да 
се използва от компютър.  
Нов фрейм се активира с появата на нова ситуация и се състои от компоненти, наречени 
слотове. Може да съществува указател от слот на един фрейм към друг  фрейм, като по 
този начин се установява връзка между двата фрейма. Формалната структура на 
фрейма има формата: 
f [<N1, V1>, <N2, V2>, ..., <Np, Vp>], където f е името на фрейма, двойката <Ni, Vi> - i-ти 
слот, Ni- име на слот и Vi - неговата стойност. 
Стойността на слота може да бъде представена чрез последователността: 
<К1> <L1>; <К2> <L2>; ... <Kn> <Ln>, където Ki са имената на специфичните за слота 
атрибути; Li - стойността на атрибутите, характерни за този слот;  
Всеки фрейм съхранява знания за предметната област (фрейм–прототип), а при 
попълване на слотовете се превръща в екземпляр на фрейма за конкретно събитие или 
явление. 
За много тематични области, фреймовите модели са основният начин за 
формализиране на знанията [3]. 
 

3. ПРЕДСТАВЯНИЯ НА ФРЕЙМИ 
 

3.1. Таблично представяне 
 

Структурата на фрейма може да бъде представена по следния начин: 
Име на фрейм: 
(име на първия слот: стойност на първия слот), 
(име на втория слот: стойност на втория слот), 
- - - - 
(име на N-ти слот: стойност на N-ти слот). 
Този запис се представя под формата на таблица с име - наименованието на фрейма 
(Табл.1): 
 
Таблица 1. Наименование на фрейм 
Наименование на слот Стойност 

  
 



 

ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017 
October 19-20 2017, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2017/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2017 ISSN 1314-9474                      
279 

 

Стойностите на слотовете могат да бъдат от различен тип: числа, формули, текстове на 
естествен език или програми, правила за извод или връзки към други слотове на 
дадения фрейм или други фрейми.   
Основното предимство на фреймите като модел на представяне на знанието е, че те 
отразяват концептуалната основа на организацията на човешката памет, както и 
нейната гъвкавост и нагледност [4].  
Шаблон на фрейми-прототипи от областта на програмирането e представен в Таблица 
2. 
 
Таблица 2. Шаблон на фрейми-прототипи в областта на програмирането 

№ 
по 

ред 
Име на фрейм 

Слотове Описание Характеристики Програмен код 
X1 X2 ... Xn   

        
 

3.2. Представяне чрез граф 
 

Фреймовата структура включва три основни типа данни: понятието (име на фрейма), 
слот (терминал – име на най-ниско ниво), стойност на слот(конкретна стойност, 
задаваща екземпляр на фрейма) [5].  
Фреймът може да се представи като мрежа, състояща се от възли и връзки между тях. 
"Горните му нива" са ясно дефинирани, защото са формирани от такива понятия, които 
винаги са верни във връзка с планираната ситуация. На по-ниските нива има много 
специални върхове или "клетки", които трябва да бъдат запълнени с конкретни 
стойности [2].  
Според М. Мински, фреймът е един от перспективните типове обекти на възприятие, 
който може да бъде формално представен от някаква структура под формата на граф. 
Неговият горен връх съответства на името на обекта, а подчинените върхове на 
елементите на този обект(слотове), които се виждат от наблюдателя от определена 
точка [5].  

 
4. АКУМУЛАТИВНИ ФРЕЙМОВИ МОДЕЛИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОГРАМИРАНЕ 

 
В случая на обучение за придобиване на умения и стил по програмиране, фреймови 
модели са предложени в [6] под името „инварианти“ (пасажи от програмен код, които с 
малки неструктурни промени се срещат в решенията на задачи за програмиране). 
С въвеждането на АФМ, в обучението по програмиране се обособяват следните групи 
задачи: 

А. Запознаване с често използвани инварианти за програмиране (спец. със 
съдържанието на слот „Програмен код"); 
Б. Анализ на непознат програмен код, откриване на инварианти (вкл. и на 
нови), както и на стойностите на техните параметри (съдържание на 
съответните слотове); 
В. Модифициране на непознат програмен код (с промяна на съдържанието 
на слотовете на фрейми-инварианти и въвеждане на нови инварианти); 
Г. Проектиране на решения на задачи за програмиране под формата на 
словесни описания (съставени от фрейми-инварианти с конкретно 
съдържание на слотовете). 
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Д. Самостоятелно проектиране и писане на програмен код (по дадени 
спецификации)[7]. 
 

За таблично представяне на фреймовите модели в обучението по програмиране на 
основата на Табл. 2 в Табл. 3 и Табл. 4 са създадени шаблони на фрейм-прототип за 
деклариране на променливи и на фрейм-прототип за описание на програмни 
инварианти. Всяка променлива има слотове: тип, име, описание(за какво се използва 
тази променлива) и програмен код, с който се реализира нейното 
дефиниране(запазване на памет за променливата). Всеки фрейм-инвариант се 
представя чрез слотове за тип, име и описание, свързани с променливите, които се 
използват в програмния код за реализацията му. На този етап в името му се включва 
неговата същност. На по-късен етап е добре името да се формализира и съкрати, а 
същността да се представи в колоната описание от Табл. 2 като могат да се добавят и 
допълнителни спецификации.  
 
Таблица 3. Шаблон на фрейм-прототип за деклариране на променливи (обикновени и 
индексирани) 

№ Име на фрейм Променлива Програмен код Тип Име  Описание 
1. Деклариране на променлива     
2. Деклариране на масив     

 
Таблица 4. Шаблон на фрейм-прототип за описание на програмни инварианти 

№ Име на фрейма-инвариант Слотове Програмен код Име Тип  Описание 
1.      ... … … … 

 
Групите от задачи от А до Д могат да се реализират чрез различни действия, свързани с 

табличното представяне на АФМ.  
За изпълнение на задачите от група А при изучаване на типовете данни и дефиниране на 

променливи се попълва от преподавателя в дискусия със студентите таблица от вида 
на Табл. 3, а при изучаване на оператори и алгоритми – таблица от вида на Табл. 4. 

За задачи от група Б при зададен програмен код студентите откриват познати фрейми в 
този код и попълват Табл. 3 и Табл. 4.  

За изпълнение на задачите от група В се задава готов програмен код и условие на задача, 
подобна на зададената. Студентите попълват първо лявата част на таблици от вида на: 
Табл.5А и Табл.5Б, подобно на изпълнението на задачи от група Б и след това попълват 
дясната половина на тези таблици, като правят необходимите редакции(промяна на 
стойност на слотовете, вмъкване или премахване на фрейм и други).   

За задачи от група Г при зададено условие студентите сами определят какви и в какъв 
ред фрейми-инварианти да използват и попълват Табл. 3 и Табл. 4. 

При задачи от група Д програмния код, получен при решаване на задачи от група В или Г 
го оформят като програма в съответна среда за програмиране. Компилират и тестват с 
подходящи входни данни. 
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Във Факултет“Техника и технологии“ - Ямбол по време на практически упражнения по дисциплината 
„Алгоритми и структури от данни“ със студенти от втори курс редовно обучение на специалност 
„Автоматика и компютърни системи“ през учебната 2017/2018 год. са експериментирани решаване на 
задачи от група В и на база на тях решаване на задачи от група Д (през предходната учебна година 
със същите обучавани са експериментирани и други приложения на фрейми в обучението по 
програмиране[7]).  
Условията на двете задачи за програмиране са:  
Условие на програмния код, който е зададен: Програма, която разменя минимален и първи 
елемент в едномерен масив с n елемента.  
Условие на програмата за модифициране: Програма, която разменя минимален и максимален 
елемент в едномерен масив с n елемента. 
Табличното им представяне като подредени фрейми-екземпляри е показано в Табл. 5А и Табл. 5Б. 
 
Таблица 5А. Фрейми-екземпляри за деклариране на променливите 

№ Име на 
фрейм 

Променливи Програмен 
код 

Променливи Програмен 
код Тип Име Описание Тип Име Описание 

1. Деклариране 
на 
променливи 

int i Индекс 

int i,n,imin,b; 

int i Индекс 

int 
i,n,imin,b,imax; 

int n Брой на 
елементите 

int n Брой на 
елементите 

int imin Индекс на 
минималния 
елемент 

int imin Индекс на 
минималния 
елемент 

int b Помощна 
променлива за 
размяна 

int b Помощна 
променлива за 
размяна 

int imax Индекс на 
максималния 
елемент 

2. Деклариране 
на масив 

int а Масив с 
максимален 
брой на 
елементите 
(=21) 

int a[21]; 

int а Масив с 
максимален брой 
на елементите 
(=21) 

int a[21]; 

 
 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Основното предимство на фреймите като модел на представяне на знанието е, че те отразяват 
концептуалната основа на организацията на човешката памет, както и нейната гъвкавост и 
нагледност. Затова използването на АФМ  в обучението по програмиране ще позволи повече 
нагледност и структурираност на информацията (таблично представяне на фрейми) и ще улесни 
възприемане и разбирането на програмните кодове. Ще помогне на студентите да вникнат в 
съществените характеристики на различните оператори и ще развие алгоритмично мислене. 
Проучването и експериментирането на АФМ в обучението по програмиране е с цел проектиране и 
създаване на Виртуална лаборатория за реализацията му, в основата на която да е система за 
създаване на АФМ. Проведените експерименти дават основания да се твърди, че функционалността 
на подобна Виртуална лаборатория би осигурила е-обучението по решаване на задачи от групи А. – 
Д. 
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Таблица 5Б. Фрейми-екземпляри за описание на програмния код 

№ 
Име на 

фрейма-
инвариа

нт 

Слотове 
Програмен 

код 

 Име на 
фрейма-
инвариа

нт 

Слотове 
Програмен код Им

е Тип  Описани
е 

Им
е Тип  Описан

ие 

1. 

Въвежда
не на 
броя 
елементи 
на масив 

n integ
er 

Брой 
елементи 

cin>>n; 

for(i=0;i<n;i++) 

 cin>>a[i]; 

imin=0;  

for(i=1;i<n;i++) 

if(a[i]<a[imin])im

in=i; 

b=a[imin]; 

a[imin]=a[0]; 

a[0]=b; 

for(i=0;i<n;i++) 

 cout<<a[i]<<e

ndl; 

1. 

Въвежда
не на 
броя 
елементи 
на масив 

n integ
er 

Брой 
елемент
и 

cin>>n; 

for(i=0;i<n;i++) 

cin>>a[i]; 

imin=0; imax=0; 

for(i=1;i<n;i++) 

{ 

if(a[i]<a[imin])imin

=i; 

if(a[i]>a[imax])ima

x=i;} 

b=a[imin]; 

a[imin]=a[imax]; 

a[imax]=b; 

for(i=0;i<n;i++) 

cout<<a[i]<<endl; 

2. 

Въвежда
не на 
стойност
и за 
елементи
те на 
масив 

n integ
er 

Брой 
елементи 

2. 

Въвежда
не на 
стойност
и за 
елементи
те на 
масив 

n integ
er 

Брой 
елемент
и 

a real Име на 
масив a real Име на 

масив 

3. 

Търсене 
и 
запомнян
е на 
индекса 
на 
минимал
ен 
елемент 
на масив 

n integ
er 

Брой 
елементи 

3. Търсене 
и 
запомнян
е на 
индекса 
на 
минимал
ен 
елемент 
на масив 

n integ
er 

Брой 
елемент
и 

a real Име на 
масив a real Име на 

масив 

imi
n 

integ
er 

Индекс 
на мин. 
елемент 

imin integ
er 

Индекс 
на мин. 
елемент 

4. 

Размяна 
на 
стойност
и на два 
елемента 
на масив, 
зададени 
с техните 
индекси 

a real Име на 
масив 

3.
5 

 и 
индекса 
на макс. 
елемент 

ima
x 

integ
er 

Индекс 
на макс. 
елемент 

imi
n 

integ
er Индекс 1 4. Размяна 

на 
стойност
и на два 
елемента 
на масив, 
зададени 
с техните 
индекси 

a real Име на 
масив 

- integ
er 

Индекс 2 
=0 

imin intege
r 

Индекс 1 

b real 
Помощна 
променл
ива 

ima
x 

intege
r 

Индекс 2 

b real Помощна 
променл
ива 

5. 

Извежда
не на 
стойност
ите на 
елементи
те на 
масив 

n integ
er 

Брой 
елементи 

5. Извежда
не на 
стойност
ите на 
елементи
те на 
масив 

n integ
er 

Брой 
елемент
и 

a real Име на 
масив a real Име на 

масив 
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ANTIMICROBIAL JETFILTRATIONS OF MEMBRANE TECHNOLOGY TO 

WATER/WASTEWATER FOR THE MIDDLE-EAST REGION 
 

 Prof. Dr. ElSayed Ahmed ElNashar  
[1] Full-Professor of textiles & Apparel, Faculty of Specific Education, Kafrelsheikh University, Egypt.  E-

mail: Smartex@kfs.edu.eg, 
 
ABSTRACT: Membranes for water/wastewater-filtrations are designed of volume porosity to meet of safety and the 
comfort for human beings. Porosity is the most important to be considered of features that represent a membrane 
technology structure. The properties of membrane were analyzed by determining the efficiency of filtrations porosity. 
The membrane technology structure, the technics and the type of nanofibrous are factors of fluid porosity, which as 
porous material enables to transmit water/wastewater-filtrations, air, heat energy, and liquid perspiration. Several 
methods considering thread distributions have been developed to determine the membrane fluid porosity. A 
mathematical model based on an ideal geometry of the porous structure of membrane water/wastewater-filtrations has 
been developed. We demonstrated the design and construction of special antimicrobial membrane of nanofibrous mats 
throw volume pore sizes as filtration materials for selective and efficient separation of water and wastewater as 
Jetfiltration for the middle-east region as the future the demand for membranes is envisioned to get incremented in the 
future with the growth of the emerging economies further strengthening the market. 
Keywords: membrane technology, antimicrobial, water/wastewater, filtrations, fluid porosity, middle-east region. 

1. INTRODUCTION: 
Jetfiltration technology is a process of removing particulate matter from water by forcing the water through a 
porous media [1]. This media of porosity can be natural, In the case of different size of sand, gravel and clay 
of different quality of water sources, it can be a membrane wall made of different materials [7]. Jetfiltration of 
antimicrobial of fluid porosity of membrane technology for treatment of water and wastewater as filtrations for 
all humanity in the region of Middle East, according the indictors of water permeates all aspects of life on 
Earth. Like the air we breathe, water sustains human, animal and plant life. The availability of freshwater has 
also fallen short of adequately meeting its increased demand in most parts of Asia, Africa and the Middle 
East. Investments in safe drinking water and sanitation have paved a path to economic growth. Such 
investments have high rates of return: for each US$1 invested, the World Health Organization (WHO) 
estimates returns of US$3-34, depending on the region and technology (WWAP, 2009). According to the 
United Nations Environment Programme (UNEP), that had established and investments in small scale 
projects, that provide access to safe water and basic sanitation in Africa region  and that could return an 
estimated overall economic gain of about US$28.4 billion a year, or around 5% of gross domestic product 
(GDP) (UNEP, n.d.). [10]. And several other studies show that the annual economic growth rate in poor 
countries, which have better access to improved water and sanitation services, the annual economic growth 
rate reached 3.7%, while those who did not receive similar services improved annually growth of just 0.1% 
(WHO, 2001)[10]. In spite of obvious benefits, there are many areas worldwide that still suffer from 
underinvestment in such infrastructure. The market potential of water and sanitation services, and related job 
creation, is expected to be significant in the coming decades. In Bangladesh, Benin and Cambodia alone, 
about 20 million people should gain access to rural piped water supplies by 2025, ten times the current 
number, representing a market worth US$90 million/year. On the sanitation side, a study in Bangladesh, 
Indonesia, Peru and Tanzania reveals a market potential for sanitation services of US$700 million 
annually[2,12]. Jetfiltration of antimicrobial of fluid of membrane in porosity technology as Innovation 
contributes to the continuous improvement of water management for the region of Middle East. Throw the 
famous technologies in membrane filtration: A. Reverse Osmosis (RO) B. Nanofiltration(NF); C. Ultrafiltration 

mailto:Smartex@kfs.edu.eg
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(UF). D. Microfiltration(MF).[8].throw Jetfiltration of composite multi-layer membranes: Antimicrobial 
Jetfiltration membrane of fluid porosity in technology of membrane combine two different structures into a 
single membrane as layer that is different can be formed elements independently with each an isotropic 
material or anisotropic filtering morphology with each having a distinct distribution porosity sizes and 
semblance ratio on porosity sizes of double layer of the membrane elements and thickness [5].   
 
2. EXPERIMENTAL WORK:  
Materials: From the international technical textiles industry 6 October, 4 zone, street 57 No :40. Polyamide 
(PA6) (Sigma Aldrich, 181110), titanium (IV) dioxide (TiO2) (Sigma Aldrich, 718467, Aeroxide® P25), formic 
acid (Sigma Aldrich, F0507), acetic acid (Sigma Aldrich, 33209) were used as received. Isoproturon (Dr. 
Ehrenstorfer GmbH) and distilled water were used in photocatalytic activity tests. 
Methods: 18 wt% PA6 solution and 5 wt% PA6 solution with 200 wt% TiO2 (with respect to the polymer 
weight) were used as the core and the shell solutions respectively to obtain coaxial Nanofibers with an actual 
TiO2 content of 8.4 wt%. Coaxial needle (Raméhart Custom Needle, 100-10-COAXIAL-2016, outer needle: 
1.7 mm OD, inner needle: 0.9 mm OD) was placed on the needle holder of the electrospinning setup. Two 
pumps (KD Scientific Pump Series 100) were used to feed the core and shell solutions respectively. A high 
voltage power supply (Glassman High Voltage Series) was used to apply high voltage to the outer needle. In 
order to see whether the shell solution was electrospinnable, it was used as the electrospinning solution on 
the basic setup using uniaxial needle. Uniaxial PA6 Nanofibers containing 50 wt% TiO2 was also produced 
for comparison. For uniaxial nanofiber production, a uniaxial needle (Sigma Aldrich, Z261351-1EA, Stainless 
steel 316 syringe needles, pipetting blunt 90 tip, 18 gauge, 6 inch) was placed on the needle holder. The 
electrospinning solution was fed to this needle by a pump (KD Scientific Pump Series 100). A high voltage 
power supply (Glassman High Voltage Series) was used to apply high voltage to the solution. Using a syringe 
of 10 mL, electrospinning solutions, were fed using PTFE tubing (OD=1/16’’=1.6mm OD) through the needle. 
The distance between the tip of the needle and the collector, the flow rates of the solutions and the voltage 
were adjusted to obtain stable electrospinning. Large homogeneous Nanofiber webs were obtained using the 
in-house developed electrospinning machine. Nanowebs with the same specific weight (10 g/m2) were 
produced. The speed of the aluminium foil was adjusted to obtain Nanowebs with the same weight. 
Distribution the densities' porosity size and there effects of membrane by modify the selectivity of the solute 
sieving coefficients and the Jetfiltration flow distribution modules included that are specifically mentioned of 
originative to equipping linear scaling from very small modules as suitable for practicability development 
(A<50 cm2) to large commercial scale devices capable of processing 15,000 L in 3 h.  Jetfiltration of 
antimicrobial of fluid porosity in membrane technology modules are used with a special holder that provides 
access to filtrate ports at both ends of the module to achieve the desired co-current flow.  
 
3. RESULTS AND DISCOING:  
The structures of composition that needs to be transported must first be dissolved terminate in the membrane 
structures, in general approaches of the Jetfiltration model is to assume the responsibility, that the chemicals 
potentials of the feed on and permeate water fluids are in equilibrium position with the adjacent to membrane 
surfaces, such things; that are appropriate action expressions of quantity for the chemical potential in the 
fluid of membrane phases of equated at the Jetfiltration membrane interface. This principle of operation is 
more than important for intensive membranes without natural pores, such as those are used for reverse 
osmosis and in fuel pump units, During the Jetfiltration process a boundary layers forms on the structures of 
membrane, This concentration gradient is formed by molecules instructions which cannot pass through the 
structures of membrane. Jetfiltration is the fundamentally intensive membrane as later process helps in the 
separation of wastewater and wastewater compositions reducing the costs of distillation processes as the 
following in Fig.1: Innovation Jetfiltration design model of antimicrobial of volume porosity in membrane 
technology to water/wastewater-filtrations for the middle-east region.  

https://en.wiktionary.org/wiki/pore
https://en.wikipedia.org/wiki/Boundary_layer
https://en.wikipedia.org/wiki/Concentration_gradient
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Fig. 1 Innovation Jetfiltration design model of antimicrobial of volume porosity in membrane technology to 

water/wastewater-filtrations for the middle-east region 
Table 1: different liquid filtration techniques. 

Separating 
process 

Reverse 
Osmosis (RO) 

Ultrafiltration 
Nanofiltration 

Jetfiltration 
Microfiltration(JF) 

Ultrafiltration 
(UF) 

Microfiltration 
(MF) 

Size ratio of  
substances  to be 
separated  

Solved 
slate  
Atomic 
radius 

Sugar  Progens Viruses Albumin 
(66KD) 

Bacteria Red 
blood 
cells 

Yeast 
Pollen 
Human 
Hair 

Sand 

Micrometer 
Logarithmic 
Selected  

0.001 0.1 0.1 1 10 100 1000 

Angstroms 
Logarithmic 
 Scaled  

1 10 100 1000 104 105 107 

Molecular weight 
(Dextran inKD) 

           0.5            50 7.000     
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3.1. POROSITY SIZE AND SELECTIVITY;  
Jetfiltration of antimicrobial of fluid porosity in structures membrane of volume porosity sizes of technically 
membranes are specified by differently from depending upon the producer. Exclusive a common distinction 
between the nominal porosity size, and its describes a noun the maximum volume porosities sizes 
distribution. With gives you only fuzzy information about the retention period capacity of a membrane, the 
exclusion criteria limit of the membrane is usually specified in the form of nominal molecular weight, 
Jetfiltration membranes are divided into four classes according to volume porosities sizes According this 
model suggested by ElNashar, 2005 [4], with equilibrium by use calculate Cross-section of yarns, and 
thereafter we can get adequate equation of functional applied for porosities of volume for Jetfiltration, throw 
the following equations:  

 

 

 

 

 

                                                                                                   …………(1) 

Where the description of symbols is given in Table 2. 
 

Table 2: Description of the Symbols for equation (1) 
Warp Weft  Definitions  
UP ηor   UP ηyr Considerable (grate)of yarn Cross-section 
LW ηor LW ηyr Considerable (grate)of yarn Cross-section 
UP ηoB UP ηyB Smallness of yarn Cross-section 
LW ηoB LW ηyB Smallness of yarn Cross-section 
UP ao UP ay Crimp of yarn 
LW ao LW ay Crimp of yarn 
UP Po UP Py Number of yarn in inch for "warp-weft" 
LW Po LW Py Number of yarn in inch for "warp-weft" 
UP Co UP Cy Yarn twist factor  
LW Co LW Cy Yarn twist factor 
UP To UP Ty Yarn count in Tex system 
LW To LW Ty Yarn count in Tex system 

 

The internal porosity of cloth had given conception about porosity with worked the air vacancy between; inner 
of yarn, inner of fibers as the following: 

Ri = RM - Rv,        …….….(2) 

Where:   Ri =the air vacancy between inner of yarn. , RM = general porosity, Rv = volume porosity, Showed 
that the Jetfiltration flow rate can be approximated as: 
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  (3) 

where rmR  is the resistance of the clean Jetfiltration membrane (equal to 1/Lp) and rpR  is the resistance of 

the growing deposit: 

  (4) 

And poR  is the resistance of the initial deposit and α is proportional to the specific resistance of the growing 
Jetfiltration, The comprehensive scope the framework implicit the combined porosities of Jetfiltration model 
has been extensive to launch to computation for the effects of the complex porosities morphology in current 
sterile Jetfiltration membranes, including both the asymmetric structure and the pore Jetfiltration 
interconnectivity. The interconnected pore structure allows fluid to flow under and around any pore blockage, 
significantly reducing the rate of flux density, Which be an alternative to the flow chart the decay method is 
general volume ( gen V ) analysis. In this case, flux decay data are obtained over only a short filtration time 
(typically 15–20 min), through the information extrapolated value to prolonged times of Jetfiltration using the 
linearized chart of the porosities constriction model: 

  

(5) 

The inverse linearized of the slope on a plot of Jetfiltration t/V versus t is the general volume of fluid that can 
be Jetfiltration before the membrane is completely plugged. Tabulate is then carried out by affecting that the 
available capacity which usually between 45 and 90% of gen V , Scales of measurement linearly throw the 
membrane area as the gen V  procedure demand smaller volumes porosities of practicability fluid and squab 
by testing times, but it may lead to large errors in predicted capacity if fouling is not due to pore constriction. 
 
Table 3:  specification of membrane of fabrics technology to water/wastewater-filtrations 
Entity / 
samples 

1 2  3 4  5 

Code  IT/FPES.500 IT/945.MS IT/F-HAC.550 
HE 

AT/SW-PES. 
1150  

IT/F-PES. 
500 

Content  100% polyester  100% 
homopolymer 
acrylic 

Needle felt for 
ironing Table  

100% 
polyester 

Warp  Multifilament - -  
Weft  Spun yarn  - -  
Wight 500gr/m2 300 gr/m2   (+,- 

5%) 
550 gr/m2     550 gr/m2    

Thickness 1.8 mm  4.5  mm 3.2 mm 11-12 mm 1.8 mm  
Air 
permeability 

200m3/m2. Min 4.500 lt/dm2. Hr 200 m3/m2. Min  4.800 lt/dm2. Hr 200m3/m2. 
Min 

VOLUME 
POROSITY 

1.43 1.13 1.12 1.12 1.11 

t)](- exp-[1 )exp/( ββ
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Working 
temperature  

150 0c in dry 
condition 

 120 0c 120 0c 150 0c in 
dry 
condition 

Pressure  +,-10%  +,-10% +,-10% +,-10% 
Tensile 
Crosswise  

 1.150 kgf/5 cm    

Strength: 
Lengthwise  

 1.800 kgf/5 cm    

Composite 
layers of 
woven fabrics  

- ×  -  

Nonwoven  × -  × × 
Water 
repellent  

Water repellent  Water repellent  Water repellent  Water repellent  Water 
repellent  

 
3.2. Jetfiltration Membrane channels of mash woven fabric structure. 
Jetfiltration using the multi-layers of membrane technology that are often used to Antimicrobial filtration are 
made from hydrophilic polyethersulfone and hydrophilic polyvinylidene fluoride, and renewed cellulose : 
Where: FVγ , FLγ , and θγ FV denotes interfacial tensions membrane between solid/liquid(water) and 
liquid/vapor, respectively, and is the equilibrium contact angle, F, which measures the difference between 
the surface energy (per unit area) of the substrate when dry and wet of upper fabrics: 

                                        
)( γγγ +−= FoFoF …………(6) 

Where FVγ is surface tension of a antimicrobial Jetfiltration membrane (AJM) free or ‘dry’ solid surface, γ is 

surface tension of the liquid usually, we know 
γ

 LVγ  by separate measurements. If the parameter F  is 
positive, the liquid spreads completely in order to lower its surface energy ( 0=θ ). Where Jetfiltration are JetAVP 
(Jetfiltration Antimicrobial of volume prosody) as the following model:   

……(7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Where: r is the capillary radius, and oC  is temperature degree of desalination system[6].  
 
Antimicrobial Jetfiltration membranes (AJM) were originally designed for use in tangential flow filtration with 
the feed flowing adjacent to the upper skin layer of the asymmetric membrane. (AJM) provides high flux by 
sweeping the membrane surface to reduce concentration polarization and fouling. However, the simplicity 
and lower capital cost of normal flow filtration (AJM) has led to the widespread use of virus filters specifically 
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designed for AJM. Antimicrobial Jetfiltration membranes (AJM) have porosity sizes between > 0.1 µm-1 nm, 
and are purposed to supply high retention of proteins and different macromolecules and . Antimicrobial 
Jetfiltration membrane has ability to be used for protein purification utilize a known process as well as high 
execution tangential flow filtration [3]. 
 

Table 3:   descriptions of Sample Of membrane fabric 
Sample Of 
membrane 
fabric     

POROSITY 
size 

Molecular 
mass Process Filtration effectiveness to Removal  

(3) IT/F-
HAC.550 HE 
&(2)  IT/945.MS 

> 0.1 µm- 
1 nm > 5000 kDa Jetfiltration 1-10 bar larger bacteria, yeast, particles 

(1)IT/FPES.500 100-2 nm 5-5000 kDa ultrafiltration 1-10 bar bacteria, macromolecules, 
proteins, larger viruses 

(4) AT/SW-
PES. 1150 2-1 nm 0.1-5 kDa nanofiltration 3-20 bar viruses, 2- valent ions 

(5) IT/F-PES. 
500 
 

< 1 nm < 100 Da reverse 
osmosis 

10-
80 bar salts, small organic molecules 

The design and shape of the membrane structures into porosity are highly dependent on the producer's 
process and are predominatingly difficult to specifying the volume porosities. Exclusive potential is the 
Jetfiltration of macromolecules oftentimes dextran,  polyethylene glycol and albumin. Latest mensuration of 
the cut off through gel force permeation chromatography as mainly used these methods that are for measure 
porosities of membranes for Jetfiltration applications. Second testing method for Jetfiltration of particles with 
defined volume size of porosity and their measurement with a particle porosity size and by laser induced 
derive breakdown spectroscopy. Alive description is to mensuration the repudiation of dextran blue and other 
colored molecules. Thus; the retention potentials of bacteriophage and bacteria and so-called of 
bacteriachallenge exam, that which can furthermore provide information about the sizes of volume porosities 
into Jetfiltration.  
 
3.3. PROCESSES of JETFILTRATION 
(JA) Jetfiltration of antimicrobial of fluid porosity in membrane technology Medium exchange and perfusion 
(JA) systems can be used to carry out cell-protein separation processes including medium exchange during 
fermentation. The process was originally developed for the production of recombinant human tissue-type 
plasminogen activator ovary cells were grown in successively larger seed fermenters with media containing 
serum to support cell growth. Performing the final production fermentation in the presence of serum proteins, 
resulted in several unique difficulties. High molecular weight complexes were formed between (JA) and serum 
proteins. Several proteolytically cleaved forms of Jetfiltration of antimicrobial were also generated in the 
presence of serum. Improved yield and product quality were achieved by developing a process in which the 
cells could be grown in serum-containing media throughout the cell culture seed train but then switched to a 
serum-free media for production. The penultimate cell culture (2500 L) was first concentrated six-fold and 
then media exchanged with 6 diavolumes of serumfree media using a (JA) system with either 24.5 m2 of 0.2m 
autoclaved polypropylene hollow fibers or 19.6 m2 of 0.65m of flat sheet membranes. The media exchanged 
cells were subsequently transferred to a 15,000 L production fermenter operated with serum-free media. Both 
(JA) systems used a wall shear rate of 4500 s−1 and a flux of 55 L/m2/h. Cell viability was maintained at very 
high levels [3].  Jetfiltration of antimicrobial systems sophisticated for medium commutation that can be used 
for culture perfusion pressure. Perfusions are the culture production method in which product is constantly 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ultrafiltration
https://en.wikipedia.org/wiki/Nanofiltration
https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_osmosis
https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_osmosis
https://en.wikipedia.org/wiki/Dextrans
https://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene_glycol
https://en.wikipedia.org/wiki/Albumin
https://en.wikipedia.org/wiki/Gel_permeation_chromatography
https://en.wikipedia.org/wiki/Laser_induced_breakdown_spectroscopy
https://en.wikipedia.org/wiki/Laser_induced_breakdown_spectroscopy
https://en.wikipedia.org/wiki/Bacteriophage
https://en.wikipedia.org/wiki/Bacteria
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removed and replaced with new medium the same Jetfiltration of antimicrobial technology that was originally 
developed for medium exchange has also been used to harvest recombinant driven proteins from both 
mammalian and bacterial cultures [3]. Jetfiltration of antimicrobial systems are generally larger due to the 
larger scale of production fermenters. A 174 m2 hollow fiber system a 190 m2 flat sheet system. These 
systems have been used for harvest of proteins from cultures with the same wall shear rate as medium 
exchange processes (4000 s−1) but at lower flux rates (around 26 L/m2/h) due to the higher cell debris load 
[13]. The smaller porosity size membrane enabled direct sterile filtration into the harvested cell culture fluid 
hold tank whereas the larger porosity size membranes required the use of depth filters prior to sterile filtration. 
The main membrane of volume porosities were in demand to realize adequate procedure capacity (114 L/m2 
including a 1.5x safety factor) on more challenging feed streams. Yields averaged 99% and membranes 
could be re-used 100 times [11]. The depth filtration as principles cells and debris are removed in depth 
filtration throughout the filter media, in contrast to the surface removal typically observed with microfiltration 
membranes.  The depth Jetfiltration is representative used in conjugation with normal flow Jetfiltration which 
provided that cost dynamic process suitable to the considerable increase in capacity of the Jetfiltration. And 
this is in particular valid for heavily fouling feed stocks. Particle removal in depth filtration occurs by a variety 
of mechanisms. Cells and cell debris can be removed by physical capture in narrow volume porosities 
spaces. The structure of multilayer membrane with graded potential porosities sizes, to prolong the capability 
of removing different size debris within different layers of the Jetfiltration. Self-contained molded devices are 
also available. In both cases it is advantageous to use assemblies with integral air vents to avoid air 
entrapment and ensure complete utilization of the membrane area. These small-scale devices are important 
for process development studies with limited amounts of feed stream. Due to the variability in media, 
however, caution should be made in scaling up results obtained with such small filter areas. Some pilot scale 
devices are also available from certain manufacturers but there is no universal standard format at this scale. 
Industrial scale systems utilize stainless steel housings incorporating either 13 in. diameter of 1.7 to 2.5 m2, 
or 15 in. diameter at 3.4to 5.0 m2, cartridges. Housing sizes range from 1 to 18 cartridges. Due to plant height 
limitations and safety concerns, housings are also available with split domes. Larger systems are often 
implemented with multiple housings in parallel for capacity and in series for two-stage filtration to capture 
different particle sizes. In some cases the series configuration of housings can be avoided by using 
multimedia cartridges. Therefore trade-offs to be made in terms of surface area per cartridge in which varies 
between manufacturer and depth filter media height of some multimedia cartridges only contains half the 
media height for each filter. 
 
3.4. Jetfiltration technology of antimicrobial 
Antimicrobial into fluid  volume porosities in technology of Jetfiltration membrane throw hollow fiber and 
narrow porosities of membranes for tangential flow Jetfiltration are made from a variety of polymers inclusive 
polyethersulfone, polysulfone, polypropylene, polyvinylidien fluoride,  and blended cellulose and polyester. 
These fibers typically have inner diameters of 0.2 to 1.8 mm, providing laminar flow with moderate shear 
rates, to enable autoclave sterilization the polypropylene ingredients were annealed to reduce stresses in the 
polymer. The external cage of the cartridge was likewise strengthened by a thicker design to withstand 
heating and cooling cycles. 
The cartridge diameter over insulation was made minimal to decrease the absolute differences in thermal 
amplification and shrinkage of the polypropylene and polyurethane components. Manufacturing scale 
procedure of Jetfiltration of antimicrobial of fluid porosity in technology of membrane model utilize the 
cartridges and housings and using many of itself basics as Jetfiltration.Healthy procedure as closed loop 
processing is maintained with chemical sanitization as typically 0.1tp 0.5N NaOH, and the following assembly 
and previously to use so Pre-use integrity and safety testing   may be done to assure appropriate cartridge 
installation to militate against  risk of having to Re-operation the feed stream must the post-use integrity test 
fail, then testing is required to insure that the claimed virus clearance was in fact accomplished since it is not 
feasible to determine the virus content in the Jetfiltration at the low levels required for human pharmaceuticals 
produced from mammalian cells. Permeability of Jetfiltration of antimicrobial of fluid porosity in membrane 
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technology of permeability is typically evaluated from the Process permeability for polysulfone membranes 
tend to be lower than those for regenerated cellulose due to the greater extent of protein adsorption on the 
more hydrophobic polysulfone. 
 
4. Conclusions: 
Antimicrobial throw the gravity of volume porosity into technology membrane to Jetfiltration for Water 
Purification and wastewater filtrations for the region of Middle East, the Jetfiltration has classic has been 
viewed as a purely porosities size based exclusion criteria phenomenon. The nominal diameter molecular as 
weight cut off Antimicrobial Jetfiltration Membrane (AJM) supply minimum information on produce retention 
period since membranes with the same AJM, However several sizes of porosities which in densities 
distributions can have very various behavior modification at the >99% detention level needed for Jetfiltration 
operations. The deep-rooted trade-off between the hydraulic hose of permeability and protein reservation, 
Those effects can be perfectly spectacular with the sieving coefficient reduced by more than 105 fold 
consequent to a reduction in sand and salt concentricity from 100 to 1 mm. Thus hexagonal icons symbolize 
data that obtained for a negatively affect  into charged composite material of renewed cellulose Jetfiltration 
membrane manufactures by chemical as ecofriendly of sulfonic acid functionality for the region of Middle 
East.  
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Abstract: In design decision support system for postgraduate and research` examiners and reviewers of educational 
studies sector in supreme council of Egyptian universities for 27 facilities plus the institutes that belong of education 
sector studies to explanation of evaluating a methodology; the methodology is the backbone of most scientific examiners 
and reviewers experiments. An aim of our research is to develop a computer system to innovation decision support 
system for Postgraduate and research` Examiners and Reviewers of Educational Studies Sector in Supreme Council of 
Egyptian universities. while it is difficult to overestimate the importance of various computer-based tools that are relevant 
to decision making (e.g., databases, planning software, and spreadsheets), this article focuses primarily on the core of 
a decision support system for postgraduate and research` examiners, the part that directly supports modeling decision 
problems and identifies best alternatives. For this objective, this paper describes design strategies, online systems to 
provide solutions to improve postgraduate and research` efficiency using technology to the fullest. costume examiners` 
of postgraduate and research` movement and the response of masses with reference to decision support system, 
technical analysis, used in timing the reviewers  in this paper, the ontological Education approach to analyzing designers’ 
innovation-idea explanation style. In ontological Education, it is said that to define knowledge as ontology is effective in 
defining its essential qualities. The effectiveness of the ontological Education approach on our research topic, and 
concluded that our ontological framework of software designers’  
Keywords: Decision Support System, Postgraduate and research, Examiners, Educational.  
  
1. INTRODUCTION: 
Technology for the renaissance strategy and sustainable development of Egyptian faculties of education 
throw the Postgraduate and research` department, program and faculty assessment are important steps in 
analyzing and discovering strengths and weaknesses of Postgraduate and research` and programs, planning 
and enhancing instruction and curriculum as well as evaluating and making decisions about Postgraduate 
and research` students. Evaluation is defined as the act of assigning merit or worth to something about 
postgraduate and research` examiners and reviewers of educational studies sector. There is a need to do 
both in academic environments [3]. Furthermore, it is necessary to repeat this process periodically, at the 
end of each semester and academic year as well as over a specified period of time in order to get a better 
idea. Indeed, some academic decisions do not lend themselves to comprehensive assessment postgraduate 
and research within a very short time.  There are different but related forms of evaluation postgraduate and 
research` in academia including assessment, outcomes measurement, and retention and attrition 
measurements. Assessment is defined as determining the value [1], significance or extent of something. 
Outcomes Postgraduate and research is expected to concentrate more on academic and intellectual growth 
of Postgraduate and research. Assessment techniques of examiners of educational studies sector have been 
discussed widely in the literature. Both qualitative and quantitative assessment techniques are available. 
Alternative forms of assessment including curriculum-based[6], portfolios, outcomes-based [5] performance- 
based assessment, and other means of testing postgraduate and research` students have also been 
developed of examiners of educational studies sector.  A number of universities have set up measurement 
and evaluation units under instructional development offices and carry out senior Postgraduate and research` 
surveys as part of Postgraduate and research outcome assessment. These units are developing assessment 
models and are planning the use of results of these efforts to improve instruction and learning. The use of 
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qualitative techniques based on Postgraduate and researches data available in university necessitate the 
use of data warehousing and mining techniques since these databases may be rather large and may be 
distributed. In addition, decision-support systems [4] have a place in presenting the data in a meaningful and 
useful way to the evaluators Postgraduate and research student and administrators. In order to gain an 
insight, assess Postgraduate and research and evaluate academic performance, there is a need to carry out 
statistical analyses at student, course, program, department, school and university levels. However, the data 
needs to be presented in an understandable form to start with. Detailed statistical testing and inferences can 
then be made. In this work we have aimed at providing a decision-support platform for postgraduate and 
research' students and academic administrators such that data is made available through the use of standard 
user interfaces, displays and graphs, as well as in tabular form. This is expected to minimize the time and 
effort needed to analyze pages of data since they are presented in similar forms for similar objectives. 
Academic decisions may require extensive analysis of Postgraduate and research student achievement 
levels. Statistical data can also be used to see the results of important academic decisions. It is necessary 
to have measurements to make appropriate academic decisions on one hand[6], while on the other hand, 
there The present postgraduate and research` regulation builds on the experience gained during the past 
four years, and includes only minor revisions to the semesters specifications, issued for the first time in 2000. 
The adoption of the credit-hour system aimed at being compatible with advanced scientific institutions, thus 
facilitating credit transfer between different universities [1,2]. The system aim is to present academic decision 
makers with facilities of Education in Egypt for the evaluation of academic performance as well as presenting 
them with a tool for organized information access. It is also aimed to shed new light on potentially new 
techniques that can be used in the evaluation of major elements of academic decisions.  
 
2. EXCREMENTAL WORK 

 
Systems analysis is a necessary part of development of every engineered software. This is found to be useful 
for this particular development due to the complex nature of data to be presented. The particular methodology 
used for system development is the Structured Systems Analysis and Design Methodology (SSADM). By 
using the SSADM, data and control flow in a system can be determined and shown in the systems analysis 
phase. The PADSS system interacts with users and the various databases to produce, display, print or save 
the results obtained. The Data Flow Diagram (DFD) of Fig. 2 shows the main interaction types at near-
conceptual level. The system design is modular and allows the addition of necessary modules at a later stage 
to the software package. The system is GUI based and hence necessitates little input from the users, 
achieving results with mere mouse clicks. Object based techniques have been used in developing the 
software. A purpose-designed application database is designed and implemented. The data available in the 
university databases are converted, calculated and sorted to form the core of the package database. This is 
done in order to have a maintainable standard database interface, to de-couple the development from local 
university databases and to provide a Database User Interface (DUI) or `Database API' to which all other 
available database formats, from any university can be converted. Furthermore, with this technique ease and 
speed of access are the aims to be achieved.   The superiority of even simple linear decision models over 
human intuitive judgment suggests that one way to improve the quality of s decision support system for 
postgraduate and research' examiners and reviewers of educational studies sector this system is to 
decompose of problem into simpler components that are well defined and well understood. Studying a 
complex system built out of such components can be subsequently aided by a formal, theoretically sound 
technique.  
 
3. RESULTS AND DISCUSSIONS: 
 
This system for postgraduate and research` examiners to recognition that all postgraduate and research`  
students deserve an excellent academic experience of learning, teaching and assessment, the protection 
and continuation of Egypt-wide external peer review by an educational studies sector in supreme council of 
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government and funding decisions , the effective identification of excellence in learning, teaching and 
assessment, through integrated quality assurance and teaching excellence framework, the extension of 
postgraduate and research` students engagement in quality assurance and the enhancement of learning and 
teaching, maintaining and enhancing the world-leading reputation of Egyptian higher education, underpinned 
by international respect for its excellent quality assurance, a single register and ‘gateway’ for all higher 
education providers, a contextualized approach to external review, taking into account an institution’s track 
record and capacity to manage its own standards and quality, and a greater focus on enhancement , provision 
of assurance to postgraduate and research` students, employers, the public and governments, cost-effective 
approaches to quality assurance, rapid and proportionate investigation of concerns when they arise, the 
identification of emerging issues and trends, with action taken to promote or halt them as necessary. 
components of decision support systems models while mathematically a model consists of variables and a 
specification of interactions among them, from the point of view of decision support system for postgraduate 
and research` examiners and reviewers of educational studies sector, making a model and its variables 
represent the following three components: Outcomes of decision support systems, process are not all equally 
attractive and it is crucial for decision support systems, maker to examine these outcomes in terms of their 
desirability. Preferences can be ordinal, Even when they consist of just a single attribute but the choice is 
made under uncertainty, expressing preferences numerically allows for trade-of between desirability and risk. 
The second component of decision support systems, problems is available decision support systems, 
options. Listing the available decision support systems, options is an important element of model 
structuring. Fig.2: components models of decision support system for postgraduate and research` examiners 
and reviewers (DSSPREESS), 
 

 

 

 
 
 

Figure1: Proceeding of implementations of decision support system for postgraduate and research` ` 
examiners of educational studies sector (DSSPREESS), 

 
Throw the elements of postgraduate and research` environment in fig. 2, between faculty of education 
department, support facilities, research plan, scientific publishing, and universities cooperation. We find the 
main engine of all these elements in the postgraduate studies and research progress to benefit the local 
community and the international is the examiner, reviewer and analyst The component work Throw the 
department in faculties of education: curriculum and teaching methods, pedagogy psychological health, 
comparative education, kindergarten, languages (English and French). And cooperation with other faculties 
such as; Specific education (technology, economic, Art education), Faculty of Science (mathematical-
chemistry-physics-), Faculty of Arts "literature" (English, French,) and fields (agricultural, commercial, 
industrial).Cooperation with Egyptian universities and foreign universities, so the postgraduate and research` 
needs: library, recording, software of plagiarism, research plan funded and approved, scientific publishing 
and scientific journals, research tools of Center for production of technology. And one or three Database for 
the following: Student (Database for students: general and exact specialization and title of programs and 
controls rule, Supervisor and controls, and examiners (database: general and exact specialization, number 
of theses discussed) and controls The third element of decision support system for postgraduate and 
research` examiners and reviewers of educational studies sector, originating from incompleteness of 
information, imprecision, and model approximations made for the sake of simplicity, examiners and reviewers 
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not involving uncertainty either do not exist or belong to a truly limited class. Fig.3: the relational of decision 
support system for postgraduate and research` examiners of educational studies sector. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. : Components models of decision support system for postgraduate and research` examiners of 
educational studies sector (DSSPREESS), 

 
Decision support systems making under uncertainty can be viewed as a deliberation: determining what action 
should be taken that will maximize the expected gain. Due to uncertainty there is no guarantee that the result 
of the action will be the one intended, and the best one can hope for is to maximize the chance of a desirable 
outcome. The process rests on the assumption that good decision support systems, is one that results from 
a good decision support systems making process that considers all important factors and is explicit about 
decision support systems alternatives, preferences, and uncertainty. It is important to distinguish between 
good decisions and good outcomes, which provides a flexible and sophisticated environment for presenting 
the ideas proposed as well as having the flexible infrastructure for future expansion. this package facilitates 
the analysis by providing a user-friendly environment, useful graphical charts, easily readable tables, 
opportunity of different point of views to the analysis, and sharing of information. the package is designed 
with many useful features like the ̀ toolbox' feature, which allows the developers to add future packages easily 
and elements of post graduate  search engine' which helps the user to find personal and academic 
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information about any examiners  recorded  in the studies sector in supreme council database during each 
new academic semester. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3: the relational Of Decision Support System for Postgraduate and Research` Examiners of 

Educational Studies Sector (DSSPREESS), 
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Decision support system for postgraduate and research' examiners and reviewers (DSSPREESS) are 
interactive, computer-based systems that aid users in judgment and choice activities. They provide data 
storage and retrieval but enhance the traditional information access and retrieval functions with support for 
model building and model-based reasoning. They support framing, modeling, and problem solving. Typical 
application areas of are management and planning in business, health care, the military, and any area in 
which management will encounter complex decision support systems situations. this system are typically 
used for strategic and tactical this system, faced by upper-level management decision  support systems with 
a reasonably low frequency and high potential consequences in which the time taken for thinking through 
and modeling the problem pays of generously in the long run. There are three fundamental components of 
this system Database management system (DBMS). A DBMS serves as a data bank for the system It stores 
large quantities of data that are relevant to the class of problems for which this system has been designed 
and provides logical data structures (as opposed to the physical data structures) with which the users interact. 
A DBMS separates the users from the physical aspects of the database structure and processing. It should 
also be capable of informing the user of the types of data that are available and how to gain access to them. 
A Model-base management system (MBMS). The role of MBMS is analogous to that of a DBMS. 

  
 3.1. ANALYTIC (DSSPREESS): 
An emergent class of (DSSPREESS) known as decision  support systems analytic(DSSPREESS), applies 
the principles of decision  support systems theory, probability theory, and decision  support systems analysis 
to their decision  support systems models. Decision support systems, theory is an axiomatic theory of decision 
support systems, making that is built on a small set of axioms of rational this system making. It expresses 
uncertainty in terms of probabilities and preferences in terms of utilities. These are combined using the 
operation of mathematical expectation. The attractiveness of probability theory, as a formalism for handling 
uncertainty in this system lies in its soundness and its guarantees concerning long-term performance. 
Probability theory is often viewed as the gold standard for rationality in reasoning under uncertainty. Following 
its axioms offers protection from some elementary inconsistencies. Their violation, on the other hand, can be 
demonstrated to lead to sure losses. this system analysis is the art and science of applying this system 
system theory to real-world problems. It includes a wealth of techniques for model construction such as 
methods for elicitation of model structure and probability distributions that allow minimization of human bias, 
methods for checking the sensitivity of a model to imprecision in the data, computing the value of obtaining 
additional information, and presentation of results.  
3.2. CONCEPTUAL LEVEL  
Conceptual Level of decision support system for postgraduate and research` examiners of Educational 
Studies Sector by writing all entities in rectangle, and attribute in ovals, for example in Fig.4: Entity of 
examiners Ph.D. construction, so we designed following: The need for labour market curriculum programs 
bachelor diploma, master and Ph.D. reviewer &analysts examiners(internal/external) thesis, Degree 
Prof/Associated) local/international date of approval of examiners estimation, courses, thesis, university 
award, university approved, associated Prof. Joint supervision with other countries, recorded date.  
 
 

 

 

 

 
Figure 4: Entity of Examiners (internal / external) Ph.D.  Construction. 
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These methods have been under continuous scrutiny by psychologists working in the domain of behavioral 
decision support systems theory. Normative systems are usually based on graphical probabilistic models 
which are representations of the joint probability distribution over a model's variables in terms of directed 
graphs. Directed graphs, The former denote variables that are under the decision  support systems maker's 
control and can be directly manipulated, Once a model has been created, it is optimized using formal 
decision-theoretic algorithms. Decision support systems, analysis is based on the empirically tested paradigm 
that people are able to reliably store and retrieve their personal beliefs about uncertainty and preferences for 
deferent outcomes, but is much less reliable in aggregating these fragments into a global inference.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5: Entity of Programs Construction 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 6: Entity of Curriculums Construction 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 7: Entity of Reviewer & Analysts Construction 
 

     3.3. USER INTERFACES:  
 
Decision Support System for Postgraduate and Research` Examiners of Educational Studies Sector 
(DSSPREESS) while the quality and reliability of modeling tools and the internal architectures of this system 
are important, the most crucial aspect of this system is by far their user interface. As shown in Fig.8(a): main 
window of user interfaces "basic data" as dropdown window, In addition, when the system is based on 
normative principles, in Fig.8(b):  main window of user interfaces "Exact Sample" as dropdown window, it 
can play a tutoring role; one might hope that users will learn the domain model and how to reason with it over 
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time, and improve their own thinking. a good user interface to this system should support model construction 
and model analysis, reasoning about the problem structure in addition to numerical calculations and both 
choice and optimization of decision support systems variables. It is important to strike a careful balance 
between precision and modeling efforts; some parts of a model need to be very precise while others do not. 
A good user interface should include tools for this system model and identifying its most sensitive parts, which 
can be subsequently elaborated on. Systems employed in practice will need their models refined, and a good 
user interface should make it easy to access, in Fig.9(a,b): main window of user interfaces "Reports" as 
dropdown window. 

    

 

 

 

 

Figure 8(a): Main Window of User Interfaces "Basic Data"   and (b):  "Exact Sample" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9(a): Main Window of User Interfaces "Reports Sample" Department of Faculty of Education  
And (b): "Reports" PH.D. Examiners Internal and External  

Support for reasoning about the problem structure in addition to numerical calculations while numerical 
calculations are important in this system reasoning about the problem structure is even more important. Often 
when the system and its model are complex it is insightful for this system, maker to realize how the system 
variables are interrelated. This is helpful in designing creative this system options but also in understanding 
how policy this system will impact the objective. 
  
3.4. OPTIMIZATION OF (DSSPREESS),  
 
Many decision support systems have an inflexible structure in the sense that the variables that will be 
manipulated are determined at the model-building stage. This is not very suitable for planning of the strategic 
type when the object of this system making process is identifying both the objectives and the methods of 
achieving them, for example, changing policy variables in a spreadsheet-based model often requires that the 
entire spreadsheet be rebuilt. If there is no support for that, few users will consider it as an option. This closes 
the world of possibilities for inflexible reframing of this system, problem in the exploratory process of 
searching for opportunities. Support for both choice and optimization of decision support systems, variables 
should be an inherent part of this system. 
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3.5. GRAPHICAL INTERFACE 
 
Insight into a model can be increased greatly at the user interface level by a diagram representing the 
interactions among its components; for example, a drawing of a graph on which a model is based, such as 
in this system Structures, This graph is a qualitative, structural explanation of how information from the 
independent variables to the dependent variables of interest, as models may become very large, it is 
convenient to structure them into submodels, groups of variables that form a subsystem of the modeled 
system. Such submodels can be again shown graphically with interactions among them, increasing simplicity 
and clarity of the interface.  
 
3.6. ASSESSMENT TO DEVELOPED SYSTEM 
 
To evaluate the system developed from the point of view of ease of use, usage, adaptability, expandability, 
ease of data update and cost to operate. The system design has been carried out with ease of use being one 
of the highest criteria in the design of the software. It has an extremely user-friendly Graphic User Interface 
(GUI). This allows the obtainment of all statistics and information with a few mouse clicks. All selections are 
given as a combo-box presentation allowing point and click operation. The only place for user data entry is 
when using the student search engine. The software has not yet entered widespread use. However, two 
different configurations have been developed. The advantage of the client-server version is that a central 
database can be maintained which will be updated centrally and all client user names and passwords can be 
controlled at the server side, hence allowing security and confidentiality. The software is highly adaptable 
and expandable due to its modular nature of design based on software engineering principles. This will need 
the attention of an operator in order to manage access, privileges, user profiles and data update over the 
network.  
 
4. CONCLUSION 
 
this system given away of educational studies sector in supreme council of Egyptian universities to  the 
expertise, innovation, collaboration, accountability, integrity between the faculties of education as technology 
for the renaissance and sustainability development of the faculties of education in Egypt, we believe that the 
proposed approach will deliver a number of benefits and address concerns about the current model. It will 
ensure a high core level of quality and standards, coherently applied across Egypt, and other sectors of 
Egyptian education within a wider academic infrastructure that can accommodate different national 
approaches, as in engineering. It will introduce a greater focus on student outcomes, and provide useful, 
accessible information for students and employers. It will free up providers’ resources to focus on their core 
activities, while encouraging enhancement and the sharing of good practice. And finally, it will protect the 
international reputation of Egyptian higher education. this system are powerful tools integrating scientific 
methods for supporting complex decision support systems ,with techniques developed in information science, 
and are gaining an increased popularity in many domains throughout the theoretical and analytical of this 
paper which led us for new 190 investigation research point. They are based on carefully studied empirical 
principles underlying the discipline of decision support systems, analysis and they have been successfully 
applied in many practical systems. We believe that they offer several attractive features that are likely to 
prevail in the long run as far as the technical developments are concerned.  
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СЕКЦИЯ 5. ЕНЕРГЕТИКА, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, АРХИТЕКТУРА 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION 5. ENERGY, ENERGY EFFICIENCY, ARCHITECTURE 
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EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE CHARACTERISTICS OF THE 

CENTRIFUGAL FAN AT THE INCREASED AIR TEMPERATURE 
 

Petko Tsankov 
Technical University of Sofia; Faculty of Engineering and Pedagogy - Sliven 

Bul. "Bourgasko Schose" №59 - Sliven, 8800, Bulgaria 
e-mail: ptsankov@abv.bg 

 
Abstract: In present paper are shown results from experimental investigation of  working centrifugal fan with heated 
air. The scheme of the installation, methodology of investigation and processing the results have been commented on. 
Obtained results are compared with theoretical conclusions - laws of similarity of turbo-machines. Attention is drawn to 
a peculiarity, which refers to the volume flow of the fan when operating with air at different temperatures. 
Keywords: fan characteristic, fan testing, lows of similarity of turbo-machines, operation of a fan with high temperature 
air. 
 

1.INTRODUCTION 
 

The main performance of fan – type hydraulic machines represent dependencies of full pressure created by 
the fan, the consumed power and efficiency of the fan in function from volume flow rate: pv ; N ; η = f (Q). 
These characteristics are determined and are given in standard conditions of working fluid (usually air) – 
pressure and temperature respectively: p1 = pbar= 101325Pa; T1=293 K (t1=200C). Changing in some 
parameters and working conditions of the fan: another geometry, rotation speed, another fluid, parameters 
of the air, the new characteristics of the machines can be obtained through experimental investigation or 
using the laws of similarity of the turbo – machines [1], [2], [4], [7]. 
The laws of similarity of the fans express the amendment in aerodynamic parameters of the fans ( flow rate 
Q, full pressure pv, efficiency and consumed power from the fan N) with changing of rotation speed on the 
impeller n, the diameter of impeller D and density of transported fluid ρ. The dependencies for recalculating 
these parameters are as follows:  
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With permanent geometry and rotation speed of the turbo-machine, when only the changing of density of 
transported fluid influences other parameters: 
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Index 1 is about parameters in standard conditions of the air: p1 = pbar = 101325Pa; T1 = 293 K (t1 = 200C), R1 
= 287,1 J/(kg.K), and index 2 – for parameters of the gas in working conditions. Then a brief analysis can be 
made that: 
-ignoring the change in barometric pressure pbar= p1≈p2  (real barometric pressure is changing to standard 
about (-6…+2)%) and disregarding differences in small relative pressures created by the fans; 
-in the absence of humid air treatment – R1 = R2 ≈  Rсв = 287,1 J/(kg.K);  
it can be assumed that the variation of the density is inversely proportional to the change in the absolute 
temperature of the air: 
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Then equations (1) can be written as: 
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The influence of this air parameter is considerably greater, for example: 
-at temperature t2 = -200C, air density is ρ2 = 1,394 kg/m3, i.e. 15,8% higher than standard conditions; 
-at temperature t2 = 500C, air density is ρ2 = 1,092 kg/m3, i.e. 9,3% smaller than standard conditions. 
These relations (3) are used for recalculating of cataloging characteristics of the fans (obtained and brought 
to standard air conditions), for other real (actual) conditions - raised temperature Т2. Such exemplary fan 
characteristics – for standard temperature and raised – actual temperature are shown on figure 1. 
 

 
 

Figure 1. Fan characteristics with raised air temperature pv = f (Q,T) и N = f (Q,T) 
 
Or, with an increase in the air temperature at a given flow rate, the pressure created by the fan and the power 
it consumes decreases in proportion to the increase in the absolute air temperature: 

 
pv2 < pv1    ;     N2 < N1    
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There is a fact here that should be considered and sometimes it’s missing and lead to wrong conclusions 
and analysis. The fan’s characteristics are about volume flow rate. But this flow rate even if it is equal in the 
characteristics is with different temperatures: the flow rate  Q1 in the characteristic of pv1 is for air with 
temperature T1 , and the flow rate Q2 in characteristic of pv1 is for air with temperature T2. In other words: 
clearly must be emphasized that the characteristics on figure 1 are about volume flow rate , but the third 
parameter is air temperature – so the mass flow rate is different (or volume flow rate given to standard 
conditions). This is important when the air is looked as thermodynamic object in heat exchangers, calorifiers 
and other devices [3], [9]. 
The purpose of this work is to experimentally obtain the centrifugal fan characteristics at elevated air 
temperature and to check the conditions of similarity in turbo machines (3). 
 

2. METHODOLOGY AND INSTALLATION FOR THE SURVEY 
 
In connection with the experimental study of a centrifugal fan, a stand was created. The scheme of the stand 
is shown on figure 2. In the stand were realized: 
-measuring the volume flow of the air in the system – with etalon suction nozzle 1 and differential manometer 
5 (ΔpQ) under constant entry conditions T1 = const.; 
-regulating the air flow in the system by modifying the resistance of the pipe system with a throttle - iris blend 
4; 
-heating the air–working gas for tested fan with heaters 2, which power is regulating by 6; 
-measuring air temperature (t) through the fan with thermometer 8; 
-measuring the full pressure, created by the fan pv using differential manometer 7; 
-measuring the consumed electric power by the fan motor. 
The types of the fan and measuring tools are following: 
-fan type APT 200/2 (“Tangra”) – centrifugal fan middle pressure, impeller – with two forward facing blades; 
-differential manometer – type “testo 510”; 
-thermometer – type “testo 110”; 
-digital wattmeter three-phase UNI – T type UT233.  
Both research of the fan – working with air temperature T1 – non heated air (of the environment) and T2 – 
heated air, it is measured the volume flow rate of the suction air with temperature T1. This requires 
recalculating the actual flow rate through the fan for heated air Q’: 
 

Q’ = Qизм . ( ρ1/ ρ2) = Qизм . ( Т2/ Т1) 
 

The way of differential manometer connection 7 with equal diameters of suction and pushing air ducts gives 
a possibility to direct determination of full pressure, created by the fan pv [1], [4]. According to [1], [8] the full 
pressure is define as: 

 
              pv = pv изход – pv вход = pst + pd  
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Figure 2. Principal scheme of stand for testing of a fan with heating the air: 1 – flowmeter “suction 
noozle”; 2- heaters; 3 – centrifugal fan type APT 200/2 (“Tangra”); 4 – iris blend; 5,7 – differential 

manometers ( ΔpQ ; pv ) ; 6 – heat regulator; 8 – thermometer ( t ) 
 

The power of the heaters 2 in this stand allows with nominal flow rate of the air to heat it with temperature 
more than Δt = 200C. With such a stand built, the research has been carried out for temperatures t1 = 300C 
и t2 = 500C. 
In this work is defined the complex criterion for energy efficiency of fans according to European standard EN 
13779 – Specific fan power (SFP) defined as spent power for transfer of unit flow rate of the gas [6]: 
 
SFP = N / Q = 0,001. pv / η    (kW / m3/s ), 
 
Where    N – the power consumption by the motor of the fan; 

Q – volume flow rate of the fan; 
η – efficiency of the fan. 

 
3. RESULTS AND ANALYSIS FROM THE RESEARCH 
 

Studies have been conducted and after processing the results for characteristics of the fan are: 
- pv , pd = f ( Q ) at Т1 = 303 К ;  
- pv , pd = f ( Q’ ) at Т2 = 323 К ;  
- Nел , Nх = f ( Q ) at   Т1 = 303 К ; 
- SFP = f (Q )  at   Т1 = 303 К  
The results are shown graphically on figure 3, figure 4 and figure 5. Using „ ‘ ” are marked recalculated 
parameters – of the flow rate (figure 3, figure 5) or flow rate at the corresponding higher temperature (figure 
5). 
What conclusions and analyses can be made about this investigation? 
1.The expected results are confirmed [4], [5] for the type of characteristic of centrifugal fan “ with forward-
turned blades” – the full pressure is almost constant with slight failures, saddle in the middle of the 
characteristic. This is valid both for characteristic at temperature t1=300C and for characteristic with “hot” air 
- t2 = 500C – figure 3. 
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Figure 3. Experimental characteristics of the tested centrifugal fan – full 1,2 and dynamic 3,4 pressures at 
air temperature T1=303 K (t1=300C)  and T2=323 K (t2=500 C). 

 
 

 
   а.)       b.) 

 
Figure 4. Experimental characteristics of the tested centrifugal fan at air temperature  

T1 = 303 K (t1=300 C): 
a) Consumed (electrical): 1 and effective (hydraulic) 2 powers; 

b) Specific power of the fan. 
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а.)       b.) 
Figure 5. Experimental characteristics of the tested centrifugal fan - (pv – Q) at air temperature 

T1=303 K (t1=300 C) - 1  and T2=323 K (t2=500 C) - 2, compared to: 
a.)Theoretical dependence determined by the laws of similarity of turbomachines (3)– 3; 

b.)Experimental characteristic for air with T2 = 323 K (t2=500 C) and relate to low temperature flow 
rate – 3. 

 
2. Characteristics pv – Q of the fan working with differently heated air (air with different density) 1 and 2 on 
figure 3 are equidistant - principle proof of turbomachine similarity laws (3). 
Under dynamic pressure pd (figure 3) – the difference is lower due to hot air low density - (pd – Q’)50. 
3.The characteristics on figure 4 a show that consumed electrical power Neл – 1 and hydraulic power Nх – 2 
are growing linear with increasing the flow rate.  
Effective work of the fan is given on figure 4 b with the characteristic “specific power of the fan – volume flow 
rate” determines a wide range of continuous performance.  
4.On figure 5 a) except experimental characteristics (pv – Q) for two temperature regimes – lines 1 and 2 is 
built also theoretical dependence, determined by the laws of similarity in turbo machines (3) line 3. Good 
coincidence in experimental and theoretical characteristics of the fan at raised temperature t2 = 500C – lines 
2 and 3 proves the correctness of the theoretical conclusions – laws of similarity and correctness of conducted 
research.  
5.To compare the two characteristics 1, 2 (at two temperatures), for the second 2 – (pv-Q’)50 оп. – the flow 
rate is bent to conditions of the first characteristic and it is built characteristic 3 (figure 5 b). Thus, the 
comparison of the obtained characteristics at the two air temperatures is unconditional - 1 – 3 – are due to 
flow rate at similar conditions (at same temperature, in this case t1 = 300C ).  
6.Lines 1 and 3 are experimental results (pv-Q) respectively at t1 = 300C   and t2 = 500C, but adjusted for 
volume flow rate at t = 300C; 
7.Line 2 – experimental characteristic (pv-Q) at t2 = 500C and for volume flow rate at t = 500C. 
Significantly more distinct and unambiguous will be the differences in characteristics 2 and 3 with another 
type centrifugal fan – for example impeller with rear-facing blades. 
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5.CONCLUSION 
 

A centrifugal fan stand was designed and the fan operation was investigated with high temperature air. The 
stand can be used for scientific and laboratory research. 
The results of the study confirm the known laws of turbomodel similarity when changing the density of the 
working fluid. 
Some features of the fan characteristics are also specified (pv-Q) when working with high temperature air, 
referring to their basic parameter - volume flow Q and its relation to density ρ (and temperature T) of the air. 
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Abstract: The report discusses in detail the main priority activities for development of the professional direction (PD) 
"Energy" at the Faculty "Technics and Technologies" - Yambol, defining the vision for its development in the coming 
years. 
Keywords: basic guidelines for the development, professional direction (PD) "Energetics".  
 
 
ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 
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Ул. "Граф Игнатиев", 38, 8600 Ямбол, България; 
e-mail: isl51@abv.bg   GSM: +0359-878-115-586 

 
 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Стратегията на ЕС „Европа 2020“ е приоритетно ориентирана към интелигентен и устойчив растеж 
при изграждане и развитие на икономика, основана на знания и иновации, на по-ефективно 
използване на ресурсите, опазване на околната среда и повишаване на конкурентноспособността, с 
цел достигане на висока заетост, допринасяща за социалната и териториална кохезия. 
Основните насоки и приоритети за развитие на ПН „Енергетика“ при Факултет „Техника и технологии“- 
Ямбол до 2030 г. са съобразени с актуалната европейска рамка на енергийната политика, световните 
тенденции в развитието на енергийните технологии и с Енергийната стратегия на Р.България, 
ориентирани към: 
1) Овладяване на негативните промени в климата - чрез намаляване на емисиите на парникови 
газове; 
2) Намаляване енергоемкостта на икономиката и увеличаване на енергийната ефективност, 
включително към енергийно независими сгради- чрез подобряване на енергийната ефективност;  
3) Ограничаване на външната зависимост на Европейския съюз от вносни енергийни ресурси – чрез 
нарастване делът на ВЕИ в общия енергиен микс;   
4) Насърчаване на икономическия растеж и заетостта, с цел достигане на сигурна и достъпна енергия 
за потребителите.  
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Целта на настоящото изследване е да се определят основните приоритети, определящи визията 
за развитие на ПН „Енергетика“ през следващите години. 
 
2. РАЗШИРЯВАНЕ СПЕКТЪРА И КОНЦЕНТРИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ПОДГОТОВКА НА 
ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ  
 
Основни направления (Фиг. 1):   
2.1. Гарантиране сигурността на доставките на енергия и поддържане на сигурна, стабилна и 
надеждна енергийна система – чрез: 
 изграждане на Южен газов коридор, достъп до втечнен/сгъстен природен газ и междусистемни 
връзки по оста Север-Юг за свързване на трасетата за доставка между Балтийско, Адриатическо и 
Черно море и др.; 
 изграждане на терминали за втечнен и за сгъстен природен газ чрез участието на България в 
проекти на съседни страни;  
 тестване на реверсивни и изграждане на междусистемни връзки с Гърция, Турция, Сърбия, 
Румъния и др. 
 разширяване на капацитета за съхранение на природен газ и за дневен добив до необходимата 
за покриване на потреблението степен, преговори за нови договори с Руската федерация; 
 разширяване на съществуващото газово хранилище в „Чирен“ и  изграждане на ново 
хранилище в „Галата“; 
 развитие на нови находища на нефт и природен газ, в т.ч. и на шистов газ и дълбоки сондажи 
в Черно море; 
 ефективно използване на местните енергоресурси- запазване и развитие на въглищната 
индустрия при строго спазване на нормите за опазване на околната среда и спазване на екологичните 
изисквания; 
 запазване, развитие и техническо модернизиране на централизираното топлоснабдяване- 
съпроводено с активната подкрепа на методите за високоефективно комбинирано производство на 
топлинна и електрическа енергия с акцент върху технологиите, използващи ВЕИ, включително 
отпадъчна биомаса, растителни и животински отпадъци. 
 
2.2. Достигане на целите за възобновяема енергия и акцентиране върху чиста и 
нискоемисионна енергия – ядрена и от възобновяеми източници - чрез: 
 децентрализирано производство на енергия от ВЕИ при използване на други източници на 
чиста енергия (вятър, слънце, геотермални води, биомаса), съобразно с местния потенциал; 
 намаляването на емисиите на парникови газове и спазване на ограниченията за пределно 
допустими норми на вредни емисии (серни, азотни оксиди и прах) и извършване на мониторинг; 
 задължително използване на съвременни високоефективни и нискоемисионни (чисти 
въглищни) енергийни технологии с улавяне и съхранение на въглероден диоксид- чрез; 
 използване на по-малко енергия, т.е. подобряване на енергийната ефективност при 
производството и при потреблението на енергия;  
 използване на по-чиста енергия, т.е. подобряване на енергийния микс чрез увеличаване дела 
на нискоемисионната енергия;  
 екологични проекти за намаляване емисиите на парникови газове, като развитие на 
възобновяемите енергийни източници, енергийна ефективност и въвеждане на т. нар. „умни мрежи“;  
 мерки за предотвратяване на обезлесяването и увеличаване на залесяването и повторното 
залесяване;  
 безопасно за околната среда улавяне и съхранение на CO2 в геоложки формации;  
 чисти технологии – демонстрационни проекти за улавяне и съхранение на въглероден диоксид 
и иновативни проекти за възобновяема енергия. 
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2.3. Повишаване на енергийната ефективност - чрез: 
 Оползотворяване на пълния потенциал за икономия на енергия с акцент върху сградния сектор 
и транспорта, т.е. повишаване енергийната независимост на публичните и жилищните сгради - чрез 
саниране и намаляване на енергийните разходи, изграждане на слънчеви инсталации за топла вода, 
локални отоплителни системи, базирани на биомаса или термални и геотермални енергийни 
източници, и др.;  
 своевременно подобряване на енергийните характеристики на съществуващите /частни и 
публични/ сгради и въвеждане на по-строги енергийни стандарти за новостроящи се сгради, 
включително енергийно независими сгради,  
 повишаване на ефективността на индустриалните обекти, в т.ч. чрез въвеждане на по-строги 
стандарти и по-добро етикетиране на уредите и устройствата и прилагане на схеми за управление на 
енергията (енергийни одити, планове, енергийни мениджъри и др.) с цел укрепване на 
конкурентноспособността им;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Фиг. 1. Структурна схема на основните насоки при обучението в ПН „Енергетика“ 
 

 подобряване на ефективността при производството на електрическа и топлинна енергия и на 
енергийните доставки, включваща повишаване на енергийната ефективност по веригата от 
производство, през пренос до разпределение на енергията до крайните потребители;  
 намаляване на загубите при пренос и разпределение на енергия;  
 развитие и разширяване на битовата газификация в страната; 
 
2.4. Развитие на конкурентен енергиен пазар и политика, насочена към осигуряване на 
енергийните нужди - чрез: 
 оставане на енергетиката като водещ отрасъл на българската икономика с ясно изразена 
външнотърговска насоченост; 

Разширяване 
спектъра и 

концентриране 
на обучението за 

подготовка на 
висококвали-

фицирани 
специалисти 

Сигурност на доставките 
на енергия и надеждност 
на енергийната система 

Достигане целите за 
възобновяема / с 
акцент чиста и ниско-
емисионна/ енергия- 
ядрена и от ВЕИ 

Повишаване на 
енергийната 
ефективност 

Развитие на конкурентен 
енергиен пазар и политика 

Осигуряване на 
енергийните нужди, 
безопасност и защита 
на потребителите 
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 изграждане на нови „умни“ енергоспестяващи системи за управление и мрежи от ново 
поколение (Smart Grid), базирани на математически изчисления на поведението на преносната и 
разпределителната система на ниско и високо напрежение и участието на мощности на ВЕИ в нея, 
както и оценка на данните от електромерите за дистанционни измервания, които подобряват 
качеството на услугата и позволяват по-гъвкаво потребление на енергията; 
  
2.5. Осигуряване на енергийните нужди, безопасността и защитата на интересите на 
потребителите - чрез:  
 Баланс на количество, качество и цени на електроенергията, произведена от възобновяеми 
източници, ядрена енергия, въглища и природен газ; 
 Управление на рисковете, свързани с опазване на околната среда:  
 Въвеждане на критериите за устойчивост при производство и потребление на биогорива и 
течни горива от биомаса с цел  намаляване емисиите на парникови газове при тяхното производство;  
 Въвеждане на изискване за разработване и ежегодно актуализиране на карта на 
чувствителни от гледна точка на опазване на околната среда зони, в т.ч. зоните по мрежата „Натура 
2000“, с по-строги екологични норми относно риска за неблагоприятно въздействие върху околната 
среда;  
 Развитието на водноелектрическите централи да съответства на заложените мерки, 
условия и ограничения в плановете за управление на речните басейни. 
 
3. МЕСТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО  
 
Обучението по ПН „Енергетика“, както и съпровождащата го научно-изследователска дейност, се 
провеждат на територията на Факултет „Техника и технологии“- Ямбол в определените за целта 
учебни зали и следните специализирани лаборатории: 
  лаборатория по „Топлотехника“ – работи в областта на: 
 енергийната ефективност на индустриални обекти и жилищни сгради, 
 възобновяемите енергийни източници,  
 съвременните енергоспестяващи средства и материали;  
  
 лаборатория по „Газова техника“ – работи в областта на: 
 съвременните средства и системи за газоснабдяване, 
 оценяването на риска за безопасността и здравето при работа и осигуряването на безопасна 
и здравословна среда; 
 
 лаборатория по „Отоплителна техника“- работи в областта на: 
 съвременните средства и системи за отопление на обекти; 
 индустриалната вентилация и обезпрашаване на обекти; 
 хладилната техника и технологии; 
 
 лабораторен комплекс за безконтактни измервания – предстои да бъде въведен в действие 
и да обслужва научно-изследователската дейност;  
 
За учебния практикум са предвидени и изнесени форми на обучение на територията на предприятия 
и фирми- потенциални потребители на кадри за ПН от региона и страната, разполагащи с тематично 
подходящи енергийни съоръжения и системи. 
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4. ПОЛИТИКИ ПО КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ  
 
За кариерното развитие на младите преподаватели ще бъдат осигурени следните възможности 
/съгласно Правилник за развитието на академичния състав в Тракийски университет – Стара Загора/: 
 Продължаване на добрата практика за мотивиране и привличане на млади специалисти и 
завършващи студенти за включване в научно-изследователската дейност към ПН. 
 Обучение /в редовна, задочна или свободна форма/ в ОНС „Доктор“ – за целта предстои да 
бъде съставена учебна документация и ПН да бъде акредитирано в НАОА. Към ФТТ е обособено 
докторантско училище и е съставен Правилник за неговата дейност, както и групов учебен план за 
обучение в ОНС „Доктор“; 
 Преквалификация на наличния академичен състав по специалните учебни дисциплини с 
оглед на придобиване на допълнителни компетенции по ПН; 
 Подпомагане на зачислените в докторантура преподаватели от специалността и ускоряване 
на дисертационните им разработки с цел осигуряване на подходящ постоянен академичен състав, 
съгласно акредитационните изисквания. 
 Работа в екип по различни научни проекти с подходяща за ПН тематика; 
 Участие /самостоятелно или в съавторство/ с доклади в работата на различни научни 
форуми; 
 Участие /самостоятелно или в съавторство/ при публикуване на резултатите от научни 
разработки в различни научни издания; 
 Участие в програма "Еразъм+" за преподавателска мобилност; 
 Периодично осигуряване на срещи на академичния състав по ПН с колеги от сродни 
специалности за обмяна на опит, проучване и внедряване на добри професионални практики. 
 Участие в различни квалификационни курсове с подходяща тематика. 
 
5. МЕХАНИЗМИ, ОСИГУРЯВАЩИ АДАПТИРАНЕ И РЕАКТИВНОСТ КЪМ ИЗМЕНЕНИЯТА ВЪВ 
ВЪНШНАТА СРЕДА 
 
1. Срещи с потенциалните източници и потребители на кадри за ПН и договаряне на условията 
за сътрудничество и съвместна дейност с тях относно: 
 сформиране на браншово учебно настоятелство с цел оптимизиране на системата „обучение 
- потребление" на кадри в професионалното направление; 
 обсъждане на проблеми, свързани с целево спонсориране на ПН с оглед подобряване на 
материално-техническата база и условията на обучение; 
 целево професионално обучение на кадри; 
 квалификация/преквалификация на кадри; 
 провеждане на лабораторни и практически упражнения, летен и преддипломен стаж в учебно-
производствени условия; 
 въвеждане на подходяща форма на наставничество/дуално обучение за осъществяване на по-
тясна връзка между учебния и производствения процес; 
 осигуряване на институционална приемственост на студентите, завършили специалността с 
ОКС"Бакалавър" и плавен преход към по-високи ОКС и ОНС; 
 формиране на конкретни задания за решаване на практически проблеми /като „тесни места“ в 
технологичния цикъл/ на бизнеса 
2. Проучване и анализиране на реализацията и професионалното израстване на завършилите 
кадри в ПН и осъществяване на обратна връзка с тях. 
3. Актуализиране и прецизиране на квалификационната характеристика на завършващите в ПН с 
оглед по-пълно удовлетворяване на изискванията на потенциалните потребители на кадри, 
съобразно с новите приоритети /Енергийната стратегия на ЕС и Р.България/. 
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4. Хармонизиране на квалификационната характеристика с изискванията на националното и 
европейско законодателство относно условията на труд в областта на ПН. 
5. Техноцентрично ориентиране на придобиваните професионални знания и умения, предвидени 
в квалификационната характеристика, с оглед разширяване на професионалния спектър и кадровата 
взаимозаменяемост. 
6. Осигуряване на възможност за периодично обновяване и обогатяване на квалификационната 
характеристика съобразно с възникнали нови изисквания и професии в ПН. 
7. Привличане, при необходимост, на хонорувани преподаватели с богат професионален опит по 
специалността, с приоритет от предприятията - потенциални потребители на кадри. 
8. Формиране на правилна професионална мотивация и ориентация на обучаваните по ПН чрез 
прилагане на подходящи методи и форми на обучение и широко използване на богат илюстративен 
материал - тематични видеофилми, проспектна литература на водещи фирми, международни и 
евростандарти и др. 
 Въвеждане на диференциран подход и ефективен контрол при осигуряване и отчитане на 
лятната производствена практика и преддипломния стаж на всеки обучаван в подходяща учебно-
технологична среда на предприятието - потенциален потребител.  
 Създаване и широко разпространение по подходящ начин на рекламни материали и 
мултимедийни продукти (видеофилми, презентации и др.) за предимствата на образователния 
продукт от ПН, предлаган на пазара на труда. 
 Въвеждане на ефективен „конвейерен" контрол при всяка критична точка от образователния 
цикъл при провеждане на обучението по ПН. 
 
6. ИЗВОДИ 
 С настоящия труд авторите предлагат основните приоритети и направления при обучението в 
ПН „Енергетика“, определящи визията за развитието му през следващите години. Предлаганите 
основни приоритети при обучението в ПН „Енергетика“ способстват за: 
 адаптиране на целите на обучението към европейските и националните приоритети в 
енергийната политика; 
 ориентиране на придобиваните професионални знания и умения, както и научно-
изследователската и внедрителска дейност, към проблемните /“тесните“/ места в областта на 
енергетиката и екологията; 
 разширяване на професионалния спектър и кадровата взаимозаменяемост. 
 
REFERENCES 
 [1] Енергийна стратегия на Република България до 2020 г. 
      http://www.seea.government.bg/documents/Energiina_strategia.pdf  
[2] Устойчиво развитие за всички: нова програма за 2030 г. 
      https://ec.europa.eu/environment/efe/themes/international-issues/sustainable-development-all-new-
agenda-2030_bg   
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Abstract: The report presents the determination of an optimal number of barriers in the inter-tubular space of a tube 
heat exchanging apparatus, taking into account the change in hydraulic resistances at 4, 6 and 8 barriers. 
Keywords: tube heat exchanging apparatus    
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Кожухотръбните топлообменни апарати са най-често използваният вид топлообменници в 
индустрията. Те могат да се произвеждат от широка гама материали - както метали, така и неметали. 
Кожухотръбните топлообменници се проектират за работа при различни нива на налягането. Те се 
използват почти при всички приложения за пренос на топлина, тъй като конструкцията им е по-
издръжлива от тази на останалите топлообменници и може да понесе повече физическо натоварване 
и натоварване от процеси. Кожухотръбните топлообменни апарати са най-икономичният или 
ефективен избор, особено за приложения свързани с регенериране на топлината или за високо 
вискозни флуиди [5]. 
На интензивността на топлообмена в кожухотръбния топлообменен апарат влияе на първо място 
скоростта на движение на флуида. С нейното увеличаване се повишава коефициента на 
топлопредаване, намалява се необходимата топлообменна повърхност и от там намалява 
себестойността на топлообменника [4]. Това увеличение води към повишаване на хидравличните 
съпротивления и загуба на енергия за тяхното преодоляване. При решаването на повечето задачи 
важно значение има точното определяне на хидродинамичните параметри на топлообменния апарат 
[1]. 
В кожухотръбните топлообменни апарати съществено влияние на хидравличните загуби оказва 
конструкцията на апарата - брой прегради, форма на преградите, разстояние между тях, диаметри на 
входящ и изходящ щуцер, наличие на успокоителен участък на входа [2]. 
Разрезът на преградите и разстоянието между тях се определят, така че резултатът да е най-висока 
скорост на течение и пренос на топлина при допустим за системата пад на налягане. 
Целта на публикацията е да се определи оптималния брой  прегради в междутръбното пространство 
на кожухотръбен топлообменен апарат с отчитане изменението на хидравличните съпротивления. 
За постигане на целта се избират 4, 6 и 8 прегради, като се използва методика за изчисляване на 
хидравличните съпротивления [4]. 
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
 
2.1. Материали 

 
Схемата на разглеждания кожухотръбен топлообменен апарат е показана на фиг.1. Техническите 
характеристики на топлообменника са представени в таблица.1. 

 

 

Фиг. 1 Схема на кожухотръбен топлообменен апарат 

 
Таблица 1. Технически характеристики на кожухотръбен топлообменен апарат 

Технически параметър Мярка Стойност 
Топлообменни тръби брой 861 
Външен диаметър на тръбите  mm 27,4 
Xодове в тръбното пространство брой 1 
Преградите в междутръбното пространство   брой 4,6,8 
Вътрешен диаметър на кожуха mm 1100 
Разстояние между преградите в междутръбното пространство 

 при 4 прегради   
 при 6 прегради   
 при 8 прегради   

mm 

 
680 
420 
290 

 
Топлинната мощност на кожухотръбния топлообменен апарат Q=97 kW е представена при средна 
температура на подгряващия флуид (димни газове) Δt1=76°C (t1вх =116°C, t1изх=40°C), дебит  m1= 1,275 
kg/s и средна температура на подгрявания въздух Δt2= 50°C (t2вх =30°C, t2изх=70°C),  дебит  m2=2,425 
kg/s.   
Разположението на тръбите в тръбния сноп е шахматно. 

 
2.2. Методи 

 
При определяне на загубите на налягане в кожухотръбния топлообменен апарат е използвана 
методика за изчисляване на хидравличните съпротивления в междутръбното пространство, като се 
отчита промяна в конструкцията на топлообменника [3,4].  
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 Загуби на налягане от триене 
 

�𝛥𝛥𝑃𝑃тр = �𝜆𝜆
𝑙𝑙

𝑑𝑑екв

𝜌𝜌𝑤𝑤ср2

2
 (1) 

 
където λ  е коефициент на триене; 
             l – дължина на канала, m; 
             dекв    – еквивалентен диаметър на канала, m; 
             ρ – плътност на флуида, kg/m2; 
             wср –  средна скорост на флуида, m/s. 

Еквивалентен диаметър определящ размера на канали с некръгло сечение се изчислява по 
формулата 

 

𝑑𝑑екв =
4𝐹𝐹
𝑈𝑈

 (2) 

 
където F е площ на сечението на канала, m2; 
            U – периметър на сечението,  m. 
 
 Загуби на налягане от местни съпротивления  
 

𝛥𝛥𝑃𝑃мс = 𝜁𝜁
𝜌𝜌𝑤𝑤ср2

2
 (3) 

 
където ζ  е коефициент на местно съпротивление, който се определя по опитен път. 
 
 Загуби на налягане при обтичане на тръбни снопове  

Изчисляването на  загубите при надлъжно обтичане на тръбните снопове става по формулите за 
прави канали с некръгло сечение. Еквивалентният диаметър се определя по формула (2), в която U 
представлява периметърът на всички тръби, обтичани от потока. 
При напречно обтичане на тръбни снопове общото съпротивление се състои предимно от местни 
съпротивления и се пресмята по формула 3. 
 
 3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 

 
Хидравличните съпротивления в междутръбното пространство на топлообменника се изчисляват при 
отчитане влиянието на 4, 6 и 8 прегради. Топлообменният апарат е разделен на зони с приблизително 
еднакви параметри – вид обтичане, скорост, сечение [4]. Изследваните зони са пет: 
Зона 1 – Вход на подгрявания флуид; 
Зона 2 – Напречно обтичане на тръбния сноп след входа и преди изхода на  подгрявания флуид; 
Зона 3 – Смяна на посоката на движение на флуида; 
Зона 4 – Напречно обтичане на тръбния сноп между преградите на кожухотръбния топлообменен 
апарат; 
Зона 5 – Изход на подгрявания флуид. 
В таблица 2 са представени изчислените загуби на налягане и скорост на подгрявания флуида при 
различен брой прегради. 
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Таблица 2. Загуби на налягане и скорост на подгрявания флуид при различен брой прегради 

Брой 
прегради  N  

Разстояние Загуби на налягане ΔPзона, Pa 
𝜮𝜮ΔPaп, Pa 

 
между Скорост на флуида w, m/s 

преградите l, 
m зони 1-ва 2-ра 3-та 4-та 5-та 

4 0,68 ΔPзона, Pa 389,39 2326,33 348,59 492,94 492,94 8408,17 
w, m/s 20,92 24,23 13,61 14,96 23,69  

6 0,42 ΔPзона, Pa 389,39 2326,33 556,03 2326,33 492,94 14738,1 
w, m/s 20,92 24,23 18,24 24,23 23,69  

8 0,29 ΔPзона, Pa 389,39 2326,33 890,38 4388,33 492,94 22261,5 
w, m/s 20,92 24,23 23,67 35,09 23,69  

 
Общите загуби на налягане в кожухотръбния  топлообменен апарат могат да се изчислят по 
уравнение (4). 

 
�𝛥𝛥𝑃𝑃ап = 𝛥𝛥𝑃𝑃зона1 + 2𝛥𝛥𝑃𝑃зона2 + 𝑁𝑁𝛥𝛥𝑃𝑃зона3 + (𝑁𝑁 − 1)𝛥𝛥𝑃𝑃зона4 + 𝛥𝛥𝑃𝑃зона5 (4) 

 
На фигура 2 е представена зависимостта на загубите на налягане в топлообменника от броя на 
преградите. От графиката се вижда, че пада на налягане силно се влияе от броя на преградите. 
Уравнение (4) дава възможност за изчисляване пада на налягане на флуида протичащ в 
междутръбното пространство на кожухотръбния топлообменен апарат при различен брой прегради. 
. 

 
Фиг.2. Загуби на налягане в топлообменния апарат в зависимост от броя на преградите 

 
На фигура 3 е представено изменението на скоростта на флуида по дължината на кожухотръбния 
топлообменен апарат при различен брой на прегради. От графиката се вижда че намаляването на 
разстоянието между преградите води да увеличаване на скоростта в зони 3 и 4 на топлообменния 
апарат. Получените стойности за скоростта в зона 4 при 8 прегради са по-високи от препоръчителните 
скорости [4].    
От направените хидравлични изчисления се вижда че, стойностите за скоростта на флуида в 
междутръбното пространство в зона 4 при 6 прегради са почти два пъти по – високи от тези при 
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реализиране на топлообменника с 4 прегради.  Увеличаването на скоростта повишава коефициента 
на топлопредаване, което води до намаляване на  необходимата топлообменна повърхност и 
себестойност на топлообменника. Това е основание да се определи оптимален брой 6 прегради в 
междутръбното пространство на топлообменния апарат. 
 

 
Фиг.3. Изменение скоростта на подгрявания флуид при различен брой прегради 

 
 

4. ИЗВОДИ 
 
1. Изчислени са загубите на налягане в кожухотръбен топлообменен апарат при различен брой 

прегради. 
2. Определено е изменението на скоростта на подгрявания флуид при напречно обтичане на тръбите 

и по дължината на топлообменника. 
3. Намаляването на разстоянието между преградите силно влияе върху  увеличаване на загубата на 

налягане. 
4. На база направените хидравлични изчисления е определен е оптимален брой прегради в 

междутръбното пространство на топлообменен апарат.    
5. Резултатите от анализа могат да се използват при проектиране на топлинни системи.   
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Abstract: Over the past few years, European legislators have faced a number of challenges in energy policy. Europe 
is facing increasing energy consumption, volatile prices and supply disruptions, aggressive environmental impact of the 
energy sector. The dependence of the European Union on energy imports is the cause of political concerns about 
security of energy supply. in this study, an analysis of the impact of an active European policy in the field of renewable 
energy sources on the state of the European energy market. The strengths and weaknesses in the development of 
renewable energy sources both in the European Union and in the Member States are analyzed. 
Keywords: renewable energy sources, European market, energy efficiency, green energy  
 
 

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР НА ЕНЕРГИЯ ОТ 
ВЪЗОБНОВЯМИ ИЗТОЧНИЦИ  
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ул. „Граф Игнатиев“ 38, 8602, Ямбол, България, 

*e-mail: nely.georgieva@trakia-uni.bg 
 
1. ВЪВЕДЕНИЕ  
 

През изминалите няколко години европейските законодатели бяха изправени пред редица 
предизвикателства в енергийната политика. Европа е изправена пред нарастващо потребление на 
енергия, нестабилни цени и смущения в доставките, агресивно въздействие на енергийния сектор 
върху околната среда [1, 5, 10]. Последиците от изменението на климата за околната среда и 
икономиките са неизбежни, като енергийната сигурност в Европа е застрашена поради голямата 
зависимост от вноса на енергия. Нещо повече, настоящата финансова и икономическа криза 
застрашава икономическия растеж и заетостта. За да се справи с тези проблеми, ЕС се нуждае от 
ясна енергийна стратегия [2].  

Зависимостта на Европейския съюз от вноса на енергия е причина за политическата 
загриженост, свързана със сигурността на енергийните доставки [3, 4]. Например, през 2014 г. по 
данни на Евростат, производството на първична енергия в ЕС-28 е възлизало на общо 771 млн. тона 
нефтен еквивалент (млн.т.н.е.). Това отразява запазването на тенденцията на общ спад, която се 
наблюдава през последните години, като главното изключение е 2010 г., когато е бил отчетен скок на 
производството след относително сериозен спад през 2009 г., съвпадащ с финансовата и 
икономическа криза. Ако се вземе предвид по-дълъг период, през 2014 г. производството на първична 
енергия в ЕС-28 е било със 17,3 % по-ниско, отколкото десет години по-рано. Тенденцията на общ 
спад при производството на първична енергия в ЕС-28 може поне отчасти да се обясни с 
изчерпването на запасите от суровини и/или с преценката на производителите, че използването на 
ограничените ресурси е икономически неизгодно. 
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На фона на намаляване на собственото производство на енергия, по данни на Евростат, 
енергийната зависимост от внос на горива, макар и със забавени темпове през последните години, 
продължава да расте (фиг. 1). 

Суров петрол

Природен газ

Всички продукти

Твърди горива

 
Фиг.1. Степен на енергийна зависимост, ЕС-28, 2004-14 (% от нетния внос в брутното вътрешно 

потребление и бункерите въз основа на тона нефтен еквивалент) [7] 
 

На фиг.2. е представено процентно сравнение на нивото на енергийна зависимост на държавите-
членки за 2000 и 2015г. Като цяло за ЕС енергийната зависимост се е увеличила с около 10%. Най-
фрапиращи примери са Англия и Дания, които от държави, изнасящи енергия са се превърнали 
енергийно зависими държави. За България се наблюдава намаление енергийната зависимост за 
разглеждания период, което се дължи основно на намаленото потребление на електроенергия. 
Увеличаването на енергийната зависимост на Европа налага задължително изпълнение на целите, 
поставени в програмата Европа 2020, както и в последвалите стратегически нормативни документи. 
Целта на настоящето изследване е да оцени влиянието на активната Европейска политика в областта 
на енергетиката върху големината на производство и потребление на възобновяеми енергийни 
източник в енергийните миксове на държавите-членки и на Съюза като цяло, както като количество, 
така и по видове.  
 
2. ИЗЛОЖЕНИЕ 
 
През 1997 г. Европейският съюз започна работа за постигането на целта от 12% дял на 
възобновяемите енергийни източници в брутното вътрешно потребление до 2010 г., което 
представлява удвояване на дела на възобновяемите енергийни източници, сравнено с 1997 г. От 
тогава възобновяемите източници увеличиха своя дял с 55% в абсолютни енергийни стойности, като 
тенденцията по данни на Евросат е, че към 2014г. има добри шансове за изпълнение на заложените 
цели за 2020г. (фиг.4). 
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Фиг.2. Процентно ниво на енергийна зависимост на държавите-членки на ЕС [7]. 

 

  
а) б) 

 
в) 

Фиг.3. Енергийна зависимост на ЕС: 
а) природен газ; б) петрални продукти; в) твърди горива 
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В периода до 2010 г. енергията от възобновяеми източници нараства сравнително силно. 
Комбинираният ефект от топлото време, по-бавният напредък на държавите-членки при прилагането 
на Директивата за енергията от възобновяеми източници и понижаването на икономическата 
ситуация в Европа доведоха до намаляване на използването на възобновяема енергия през 2011 г. 
Всъщност статистиката отчита, че делът на възобновяемите източници в брутното крайно 
потребление на енергия се е увеличил, тъй като потреблението на енергия от изкопаеми горива е 
спаднало повече от това на възобновяемите енергийни източници. След това делът на енергията от 
възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия продължи тенденцията към 
нарастване и до 2015 г. достига 16,7%. 

 
Фиг.4. Дял на енергията от възобновяеми източници в бруто 

крайно потребление на енергия, ЕС-28, 2004-14 (в %) [8] 
 
Дяловете на различните енергийни източници в общата налична енергия варират значително между 
държавите-членки. Нефтопродукти (включително суров петрол) (включително суров петрол) 
представляват значителен дял от общата налична енергия в Кипър (93%), Малта (85%) и Люксембург 
(63%), докато природният газ съставлява около една трета или повече в Холандия, Италия и 
Обединеното кралство. Повече от половината от наличната енергия в Естония (62%) и Полша (51%) 
идва от твърди горива (предимно въглища), а в Египет - 45% във Франция и 32% в Швеция. 
Възобновяемата енергия съставлява 42% в Швеция и 35% в Латвия. 
На фиг.5. е представена информация за дела на възобновяемата енергия в проценти в брутно крайно 
потребление на енергия в ЕС за 2015г. по данни на Евростат. От графиката е видно, че потребената 
енергия в Исландия и Норвегия е била близо 70% от ВЕИ. За България процентът е 18.2. 
Ако разгледаме първичното производство на възобновяеми енергийни източници е в дългосрочен 
план трябва да отбележим, че между 1990 г. и 2015 г. той се е увеличил с 184% (средногодишен темп 
на растеж от 4,3%). През 2011 г. обаче първичното производство на енергия от възобновяеми 
източници намаля с 2,2%. Това се дължи главно на годишните колебания в производството на 
водноелектрическа енергия и намаляването на изгарянето на твърда биомаса. Това е само второто 
намаление, регистрирано от 1990 г. насам - другото през 2002 г. (-1,4%) е също резултат от 
изменението на водната енергия. Съгласно Директивата за възобновяемата енергия се изисква за 
счетоводни цели да се нормализира производството на енергия от ВЕИ и ВЕЦ за годишните 
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изменения. Първичното производство на възобновяеми енергийни източници е показано на фигура 6 
(цифрите, показани за производството на електроенергия не са нормализирани). 
 

 
Фиг.5. Дял на възобновяемата енергия в проценти в брутно крайно потребление на енергия в ЕС за 

2015г. [7] 
 

 
Фиг.6. Първично производство на енергия от възобновяеми източници, ЕС-28, 1990-2015 [9] 

 
Анализирайки представената информация е видно, че се запазва тенденцията най-голям дял от 
произведената енергия от ВЕИ продължава да заема дървесината и други твърди биоразградими 
източници. Около 2000г. започва значимо използване на вятърната и слънчевата енергия, както и на 



ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017 
October 19 – 20, 2017, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2017/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2017 ISSN 1314-9474                       
328 

 
 

течния биодизел. Тези ВЕИ имат нарастващо значение в микса от енергийни източници. Остава 
подценено използването на биомаса и биоразградимите отпадъци като източник на енергия. 
През 2015 г. първичното производство на енергия от възобновяеми източници се е увеличило с 3,8% 
в сравнение с 2014 г., като за e EU-28 е възлизало на 205toe. Всъщност това е сред 5-те най-ниски 
годишни увеличения през последните 15 години (включително 2002 г. и 2011 г., когато първичното 
производство е намаляло). В сравнение с първичното производство преди 5 години, сега той е с 21% 
по-висок. 
Брутното вътрешно потребление на енергия от възобновяеми източници е тясно свързано с 
първичното производство на възобновяеми енергийни източници. Единственото забележимо 
отклонение се дължи на вноса и износа на ВЕИ. Брутното вътрешно потребление на всички 
възобновяеми източници е с 3% по-високо от първичното производство. В ЕС-28 делът на енергията 
от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия се е увеличил от 8,5% през 
2004 г. до 16,7% през 2015 г. Това е доказателство за напредък в посока на 20-процентната цел, 
поставена в програма "Европа 2020". През 2015 г. брутното вътрешно потребление на енергия от 
възобновяеми източници е нараснало с 3,9% в сравнение с 2014 г. Дървесината и другата твърда 
биомаса продължават да бъдат най-големия принос към микса от възобновяеми енергийни 
източници. Хидроенергетиката и дървесината възлизат на 91.5% през 1990 г. Оттогава обаче темпът 
на нарастване силно намалява спрямо другите източници.  
Освен за първично производство енергията от ВЕИ се използва и за производство на електроенергия. 
През 2015 г. производството на електроенергия от възобновяеми източници, с необходимите 
корекции за вятърна енергия и хидроенергия, допринесе с 28,8% за общото потребление на 
електроенергия в ЕС-28. Съществуват огромни различия между държавите-членки на ЕС. През 2015 
г. брутното производство на електроенергия от възобновяеми източници се е увеличило с 4,0% в 
сравнение с 2014 г. Въпреки това картината варира в зависимост от енергийния източник: от 9,0% за 
производството на електроенергия от хидро- то до 19,3% за вятърната енергия. Между 1990 г. и 2015 
г. общото производство на електроенергия от възобновяеми източници нарасна с 203% (фиг.7). През 
2015 г. производството на електроенергия от възобновяеми източници възлиза на 29% от общото 
брутно производство на електроенергия, съгласно докладите на Евростат за периода. 
Основни източници за производство на електроенергия са фосилните горива и ядрената енергия, 
които в последните години отбелязват известен спад, но все още процентът им в общия микс 
източници остава значително висок. От ВЕИ традиционно голямо значение има хидро-помпените 
водни инсталации. Значителен скок бележи използването на вятърна и слънчева енергия за 
производство на електроенергия, но остава незадоволително използването на биомаса и отпадъци. 
Производство на електроенергия от възобновяеми източници, през 2015 г. е общо около 430 GW, 
приблизително колкото използвания капацитет за производство на електроенергия на изкопаеми 
горива в ЕС. 
По отношение на производството на течни биогорива трябва да се отбележи, че през 1990 г. то е 
незначително. В годините след се наблюдава бързо нарастване - особено след 2002 г. - със среден 
годишен темп на растеж между 2000 и 2010 г. от 32%. Производството обаче се е понижило с 10% 
през 2011 г. в сравнение с 2010 г., след което бележи сравнително равномерно нарастване с около 
10% всяка година, за да намалее отново с 2% през 2015 г. Най-голямо е нарастването на 
производство на биодизел, което намира своето обяснение в преференциите, записани в 
Европейската директива за възобновяемата енергия. Производството на течни биогорива е показано 
на фигура 8. 
На фиг.9 е приведена информация за използването на течните биогорива в транспорта за държавите-
членки на ЕС. Очевидно е драстичното увеличение през 2015г. в сравнение с 2005г., като държавите 
с най-голям дял са Швеция, Финландия, Австрия. България е сравнително напред в статистиката като 
около 6% от използваното гориво в транспорта е биодизел. 
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Фиг.7. Капацитет на производство на електроенергия по видове ВЕИ, ЕС-28, 1990-2015 

 

 
Фиг.8. Производство на течни биогорива, ЕС-28, 1990-2015 
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Фиг.9. Дял на възобновяемата енергия в разхода на гориво за транспорта, 2005 и 2015 (%) 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Усилията, които полага Европейският съюз за подобряването на екологическите аспекти и 
повишаването на конкурентноспособността на Съюза чрез стабилна енергетика чрез активно 
законодателство в областта, дават своя резултат. От направеното проучване, съгласно 
предоставените данни от Евростат, Европа отбелязва значителни успехи при изпълнение на целите, 
поставени в Програма 2020. Това, обаче, се оказва недостатъчно по отношение на намаляване на 
енергийната зависимост на Съюза и редуциране в достатъчна степен на парниковите емисии.  
Все още остава значително присъствието на нефтопродуктите и твърдите горива, както в глобалния 
енергиен микс на Европейския съюз, така и при значителна част от държавите-членки. Държавите 
развиват добива на подходящи за тях възобновяеми енергийни източници, но като общ извод може 
да се формулира недостатъчното усвояване на отпадната биомаса, градски отпадъци и отпадните 
води. 
Необходимо е да се разработят законодателни предпоставки за стимулиране на инвестициите в това 
направление. 
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Abstract: As a member state of the European Union, Bulgaria has to implement the EU directives. In the field of energy, 
the EU has been working actively and consistently in recent years to reduce greenhouse gas emissions and the Union's 
energy dependence. The adopted measures pose serious problems for Bulgaria in terms of their achievement. This 
paper analyzes the state of the Bulgarian energy market for renewable energy sources in the last years and the impact 
of the current regulatory framework on the implementation of the commitments undertaken by Bulgaria. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ  
 
Първият глобален документ, който признава съществуването на заплаха от увеличение на емисиите 
от парникови газове в резултат от човешката дейност и поставя за крайна цел стабилизирането на 
концентрациите на парникови газове в атмосферата до ниво, което би предотвратило опасна 
антропогенна намеса в климатичната система е Рамковата конвенция на ООН по Изменение на 
климата (РКОНИК) от 1992 г., и ратифицирана от България през 1995 г., относно намаляване на 
емисиите на парникови газове. С приетата на срещата на върха за Земята през 1992 г. в Рио де 
Жанейро Конвенцията, страните се задължават да предприемат специфични действия, например 
намаляване на емисиите на парникови газове с известен процент, чрез приемане на протоколи към 
Конвенцията. Такъв е и приетият през 1997 г. Протокол от Киото, който поставя количествени цели за 
намаляване на емисиите от парникови газове. Той засяга практически всички основни сектори на 
икономиката и е смятан за най-широкообхватното споразумение по проблемите на околната среда и 
устойчивото развитие, което е било подписвано някога. 
България ратифицира този протокол на 17 юли 2002 г., с което се присъединява към усилията на 
международната общественост за борба с изменението на климата. Ангажиментът, който поема 
нашата държава с подписването на протокола от Киото е да провежда политика и предприема мерки 
така, че количествата на годишните емисии на парникови газове за периода 2008 - 2012 г. да бъдат 
по-малко от емисиите на тези газове през приета базова година, което в количествено отношение е 
8% спрямо базовата 1988година.  
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С присъединяването си към Европейския съюз и подписване на договора, България прие изискването 
да изпълнява Европейските Директиви и други законодателни документи. В областта на енергетиката 
основните Европейски документи са: Директивата за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници (ВЕИ) (2009/28/EО), Програмата „Европа 2020“ и специализираната 
„Енергия 2020“ [1, 2, 3].  
Продължение на последователната политика на Европа за устойчиво енергийно развитие е отразено 
в приета от Организацията на Обединените нации, с активното съдействие на ЕС, Програма за 
устойчиво развитие до 2030г., приета в Парижкото споразумение от декември 2016г.  В своята 
същност тя представлява цялостна рамка за премахване на бедността и за постигане на устойчиво 
развитие до 2030 г., надграждайки целите на хилядолетието за развитие (ЦХР), приети през 2000 г. 
Програмата до 2030 г. включва конкретни цели за устойчиво развитие (ЦУР) [4], за спешни действия 
за борба с изменението на климата и въздействието му, за осигуряване на енергийна ефективност и 
екологичната отговорност. В Споразумението е изложен глобален план за действие за 
предотвратяване на опасно изменение на климата чрез ограничаване на глобалното затопляне под 
2°C. ЕС беше начело на международните усилия и беше първата голяма икономика, която през март 
2015 г. представи своя планиран принос в рамките на новото споразумение. 
Всичко това поставя сериозни проблеми пред България по отношение на изпълнение на 
ангажиментите й като държава-членка на ЕС. Пред управляващите в България стои въпроса да бъде 
убедена обществеността, че зелената икономика в България няма логична алтернатива. Възможните 
пътища за развитие са много, но страната би следвало да избере дружелюбен към околната среда 
икономически и бизнес модел. Необходимо е да се осигурят политическа подкрепа и да се осигури 
правна рамка за да бъде България равнопоставена при изпълнението на ангажиментите и за 
устойчиво екологично и енергийно развитие. 
Цел на настоящето изследване е да оцени напредъка на България по отношение на поставените й 
цели в областта на производство и потребление на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). 
 
2. ИЗЛОЖЕНИЕ 
 
Изследването в настоящия доклад се основава на публикуваната статистическа информация от 
Евростат, статистическата служба към Европейската комисия и данните, публикувани от 
Националния статистически институт (НСИ).  
Съгласно данните на Евростат, България е изпълнила, поставената й цел за процента енергия от ВЕИ 
в общия й потребителски енергиен микс (фиг.1). Колебливият растеж на потреблението на енергия от 
ВЕИ от 2004г. до 2015г. е отражение на несигурността в икономиката на България и 
непоследователната политика на държавата в областта на енергетиката. Въпреки това през 2012г. 
България успява да достигне целта от 16% енергия от ВЕИ в общия й енергиен микс, а в следващите 
години – и да я наскочи. Това се дължи основно на инерцията от приетите мерки и инсталираните 
мощности през периода.  
На фиг.2 е представена информацията за произведена първична ВЕИ в България в периода 2011-
2015г., съгласно данни от НСИ, която показва положителен тренд в производството. 
Това обаче далеч не означава, че в България няма проблеми в сектора „Енергетика“. За 2015г. в 
енергийния микс продължава да е висок процента на твърди горива – 35,8%, което нарежда 
държавата ни на едно от челните места – на десето място след Естония, Полша, Чехия, Австрия, 
Германия и др. (фиг.3).  
По отношение на петролните продукти, които заемат 22,7% от вътрешното ни потребление, сме 
сравнително назад в класацията – на двадесет и пето място от 28-те държави-членки, малко преди 
Швеция, Чехия, Словакия и Естония. 
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Фиг.1. Дял на ВЕИ в енергийния потребитески микс за периода 2004-2015г. [6] 

 

 
Фиг.2. Произведена първична енергия от ВЕИ в България за периода 2011-2015г. [6] 

 
По отношение на потребление на природен газ малко изпреварваме Франция (потребление 13.9%) и 
заемаме 20-мято сред 28-те държави-членки на ЕС. 
Със 10.8% ВЕИ в енергийния ни микс за 2015г. изпреварваме редица държави като Чехия, Полша, 
Словакия, Франция и др. 
 

Цел 16% 
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Енергиен микс за България

Твърди горива

Петролни продукти, общо

Природен газ

Ядрена енергия

ВЕИ

Други

 
Фиг. 3. Процент на енергийните продукти в общия потребителски енергиен микс, %, 2015г. [5] 

 
В нашата държава традиционно съществува силна енергийна зависимост от внос на енергийни 
източници. Част от твърдите горива, всички петролни продукти и природния газ са внос, а това са 
основните източници в енергийния ни микс. Въпреки че ядрената енергия е вътрешно производство, 
трябва да се отчете факта, че ядреното гориво също е внос. На този фон използваните ВЕИ са 
основно  от собствени източници, т.е. увеличението в добива и използването им ще намали 
енергийната ни зависимост. 
Данните, публикувани в НСИ и Евростат по отношение на енергийната зависимост леко се 
различават. За сравнение са приети данните от Евростат (табл.1), от които се вижда, че тя, с 
изключение на перода 2007-2008 г., на обща база за периода 2005-2015г., с малки колебания, има 
тренд за намаление.   
 
Таблица 1. Енергийна зависимост на България и ЕС, % 

Година 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

България 46.7 45.6 50.7 51.7 45.1 39.6 36.0 36.1 37.7 34.5 35.4 

ЕС (28) 52.1  53.6  52.8  54.5  53.5  52.6  54.0  53.4  53.1  53.4  54.0 
 
При сравнение на общата енергийна зависимост за България и ЕС, се установява, че макар че 
тенденцията в ЕС макар и с бавни темпове, е към увеличение на енергийната зависимост, в България 
тя намалява и е по-ниска от средната за Европейски съюз. На какво се дължи това? 
По данни на НСИ за периода 2011-2015 брутно вътрешно потребление на енергия в България силно 
се колебае, като отбелязва минимум през 2013г. (фиг.4), но през следващите две години се 
наблюдава тенденция на повишаване. Най-вероятно тези флуктуации се дължат на сложната 
политическа ситуация в държавата и поредната икономическа криза, в която изпадна България. За да 
можем да твърдим, че предприетите мерки за енергийна ефективност и намаляване на 
енергоемкостта на производството са дали отражение върху намаляването на потреблението на 
енергия е необходимо да разполагаме с данни за по-дълъг период. 
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Фиг.4. Брутно вътрешно потребление на енергия в България за периода 2011-2015г. [6] 

 
От употребената енергия делът на енергията от ВЕИ по показателите, наблюдавани от НСИ е показан 
таблично в табл.2 и графично на фиг.5.  
 
Таблица 2. Показатели за оценка добива и използването на ВЕИ в България за периода 2011-2015г., %   

2011 2012 2013 2014 2015 
Дял на възобновяемата енергия в брутното 
крайно потребление на енергия 14,3 16,1 19 18 18,2 

Електрическа енергия, произведена от 
възобновяеми източници - дял от брутното 
потребление на електрическа енергия 

12,9 16,1 18,9 18,9 19,1 

Дял на възобновяемата енергия в 
потреблението на горива в транспорта 0,8 0,6 6 5,8 6,5 

 
От представената информация може да се установи, че делът на ВЕИ в крайното брутно потребление 
на енергия в последните години се колебае между 18-19% и е най-висок в сравнение с другите 
показатели, макар че за последните две години има тенденция за по-високо увеличение на дела на 
ВЕИ в произведената електрическа енергия. При този показател нарастването е най-голямо, което се 
дължи на стимулите за производители под формата на зелена добавка, включена в цената на 
електроенергията. Този начин на стимулиране не е твърде подходящ, защото се отразява директно 
върху разходите, заплащани от потребителите и те реагират негативно.  
При горивата за транспорта България в началото на периода използваната енергия от ВЕИ е 
незначителна. Към 2015г. държавата вече е изпълнила задълженията, възложени й от ЕС, като дела 
на  ВЕИ е 6,5%. 
При анализа на добиваните и потребявани ВЕИ по произход се забелязва големия дисбаланс, който 
съществува в България (фиг.6). 
Традиционно, основният източник за възобновяема енергия в България е дървесината, използвана 
за директно изгаряне. Това е най-неефективния начин на използване на този източник, влияейки 
директно върху екологичното равновесие и повишаване замърсяването на въздуха с фини прахови 
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частици. За разглеждания период се наблюдава намаляване на използването им – от 68% през 2011г. 
до 48% от всички използвани ВЕИ през 2015г. Въпреки спада от 20%, техният дял продължава да 
бъде твърде висок. 
 

 
Фиг.5. Показатели за оценка добива и използването на ВЕИ в България  

за периода 2011-2015г., % [6] 
 

На второ място е водната енергия, която за разглеждания период увеличава дела си в общия микс 
ВЕИ от 20% през 2011г. до 29% през 2015г., средно за периода - 24%.  
Следващите по значимост ВЕИ, използвани в България са вятърната и фотоволтаична енергия, но те 
остават под 10% от общото количество. Интересен е фактът, че през 2011г. произведената 
фотоволтаична енергия представлява само 1% от произведената енергия от ВЕИ, през 2015г. тя е 
7%. Добитата вятърна енергия се колебае в интервала 6% - 8%. 
Слънчевото греене за директно отопление заема 1% от общото количество потребени ВЕИ и се 
задържа почти постоянно за разглеждания период, а геотермалната енергия – 2%. Около 4% са 
използваните течни биогорива. 
Такива ВЕИ като разградими сметищни отпадъци, сметищен биогаз, биомаса и други подобни нямат 
практическо използване или изобщо не се добиват, а това е един голям потенциал, който има и 
екологичен ефект. 
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Фиг.6. Произведена енергия от възобновяеми източници по видове 

 за периода 2011-2015г. [6] 
   

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Като цяло България отчита изпълнение на целите, поставени в програмата Европа 2020 и подписания 
протокол от Киото. Това, обаче, не означава, че избраният механизъм за изпълнение на 
задълженията е най-правилния. 
При направения анализ на ВЕИ по произход се установи, че най-голям процент се пада на 
дървесината за директно изгаряне. Този начин на използване има редица недостатъци – използване 
на здрава дървесина за изгаряне води до увеличаване на сечта и обезлесяване; изгарянето на 
дървесината води до замърсяване на околната среда. 
България има потенциал от биоразградими отпадъци, които и към момента се оползотворяват в 
минимален обем или никак . Изграждането на малки биоинсталации би имало положителен ефект 
върху екологията и подобряване на енергийната ефективност в България: 

- Енергията ще се създава от отпадни продукти от земеделието, градската среда и др.; 
- Преработването на отпадните продукти ще доведе до запазване на околната среда и 

намаляване на парниковите газове; 
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- Произвеждането на енергията на мястото, където ще се потребява ще доведе до намаляване 
на разходите за нейното съхранение и транспортиране. 
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СЕКЦИЯ 6. ХРАНИТЕЛНА НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ 
 
 
 
 
 

SECTION 6. FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 
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IMPAKT OF THE NUMBER OF SOMATIC CELLS ON MILK QUALITY  
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Abstract  

One of the indicators of the hygienic quality of milk is the number of somatic cells, which is an internationally 
recognized parameter for the health condition of the udder. The increased number of somatic cells over 
400.000/ml causes changes in the secretion and the chemical composition of the milk. In this research, based 
on the number of somatic cells, the milk is categorized in three categories. In milk from the first category the 
average number of somatic cells equals 444.780/ml, 825.560/ml in the second and 1,242.220/ml in the third 
category. In milk from the first category the average contents of milk fat, proteins, lactose, dry matter, casein 
and whey proteins are 4.206%, 3.268%, 4.723%, 12.127%, 2.910%, 0.8610% respectively. In the second 
category 4.106%, 3.192%, 4.349%, 11.647%, 2.665%, 0.9680%, and 3.989%, 3.139%, 3.964%, 11.092%, 
2.386%, 1.1820% in milk from the third category. The pH value of milk in the first, second and third category 
is 6.627, 6.799 and 6.897 respectively. Between the three categories of milk, significant differences, at the 
level of (p<0.01), are determined in the number of somatic cells and average contents of milk components. 
A positive correlation in all three milk categories exists between somatic cells and the whey proteins, and a 
negative correlating dependency exists between the other chemical parameters and somatic cells. 
Keywords: milk, quality, chemical composition, somatic cells 
 

1. INTRODUCTION 

The quality of raw milk intended for processing is determined by the physico-chemical and hygienic 
properties. Somatic cells are a basic indicator for the hygienic quality of milk and for the health condition of 
the udder, which as biological structural elements of milk pass through during the normal secretory process. 
An increase in the number of somatic cells occurs with intramammary bacterial infection, which leads to a 
change of milk quality, i.e. in the secretion of milk, accompanied with qualitative and quantitative changes 
in the milk components, which mainly concern the reduction of the milk fat content, lactose and casein, and 
the increase of whey proteins [6, 7]. Changes in composition and physico-chemical properties of milk are 
correlated with the number of somatic cells [5]. According to [10], the variation in the compositions and 
properties of raw milk affects certain technological operations in milk processing that reflect the composition, 
properties, quality and yield of the dairy products. 

 
2. MATERIAL AND METHODS OF WORK 

 

For this research, cow’s milk from farms in the Kichevo region was used. The determination of the number 
of somatic cells and analysis of the physico-chemical composition was performed оn samples from the 
aggregate milk. 
The analysis of the chemical composition of the milk which determines the content of fat, protein, lactose 
and dry matter, was done with Milkoscan infrared analyzer according to the IDF 141C:2000 standard, while 
determining the proportion of casein and whey protein was performed according to the Kjeldahl method 
according to the AOAS standard, 1995. The pH value of the milk was measured with pH meter - Mettler 

mailto:tkalevska@gmail.com
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Toledo. The number of somatic cells was determined with a fluoro-optic electronic counter - Fossomatic 
5000.  
Milk - enumeration of somatic cells according to standard ISO 13366/2:2006. The principle of operation of 
Fossomatic 5000 consists of coloring and electronic counting of the somatic cells. According to the number 
of somatic cells the milk was categorized in three categories: first category milk with up to 600.000/ml 
somatic cells, second category milk from 600.000-1.000.000/ml somatic cells and third category milk with 
above 1.000.000/ml somatic cells. 
 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
 
The average number of somatic cells in the milk is shown in Table 1. 

 
Table 1: Average number of somatic cells in the milk from first, second and third category 

Indicators x  Sd min Max Cv (%) 
first category  444.780 84.735 339.000 586.000 19.051 
second category  825.560 89.208 690.000 972.000 10.806 
third category  1.242.220 47.232 1.172.000 1.306.000 3.802 

From the results presented in Table 1 it is noted that average the number of somatic cells in the milk from 
the first category is 444.780 (min.339.000 up to max.586.000), 825.560 (min.690.000 up to max.972.000) 
in the milk from the second category and in the milk from the third category the number of somatic cells is 
1.242.220 (min.1.172.000 up to max.1.306.000). 
The results for the active acidity (pH) of milk from the three categories is presented in Table 2. 
 
Table 2. Average pH values of the milk from the three categories 

Indicators x  Sd min max Cv (%) 
First category 6.627 0.024 6.610 6.680 0.356 

Second category 6.799 0.052 6.720 6.870 0.761 
Third category 6.897 0.027 6.840 6.940 0.387 

 
From the presented results in the table, certain variations in the pH values between the three milk categories 
can be observed. In the milk from the first category the pH value is 6.627 (min.6.610 up to max.6.680) and 
6.799 (min.6.720 up to max.6.870) in the milk from the second category. The highest pH value of 6,897 
(min.6,840 up to max. 6,940) was found in the milk from the third category.  
According to [2] with an increase in the number of somatic cells in the milk, the pH value is increased above 
the normal and is approximately (pH = 7). The rise in pH value is due to an increase in the flow of blood 
constituents in the alveoli which then cross into the milk. 
The average chemical composition of milk from the three categories is shown in Table 3. 
The results shown in Table 3 indicate certain variations in the chemical composition of the milk from the 
three categories, which are correlated with the number of somatic cells. The average content of fat in the 
milk from the first category is 4.206% (min. 4.14% up to max. 4.28%), 4.106% (min. 4.06% up to max. 
4.16%) in the milk from the second category and 3.989% (min. 3.96% up to max. 4.03%) in the milk from 
the third category. From the results a certain decrease in the fat content can be noted, which corresponds 
with the increase in the number of somatic cells in the milk. 
The average content of protein in the milk from the first category is 3.268% (min.3.20% up to max.3.30%), 
3.192% (min.3.15% to max.3.26%) in the milk from the second category and 3.139% (min.3,12% to max. 
3,16%) in the milk from the third category. No larger variations were observed in the amount of protein in 
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the milk from the three categories, and it can be concluded that the increase in the number of somatic cells 
in the milk does not significantly affect the total protein content [4].  

 Table 3. Chemical composition of milk from first, second and third categories 
 
Milk 
category 

 
Indi 

cators 
Fat Proteins Casein 

 
Whey 

proteins 

 
Lactose 

 

 
Dry matter 

 
 
 

First 

x  4.206 3.268 2.910 0.8610 4.723 12.197 

Sd 0.044 0.046 0.067 0.0232 0.062 0.151 

Min 4.14 3.20 2.789 0.8213 4.62 11.96 

Max 4.28 3.30 2.991 0.8931 4.80 12.42 

Cv 
(%) 1.058 1.412 2.311 2.6946 1.313 1.240 

 
 
 

Second 

x  4.106 3.192 2.665 0.9680 4.349 11.647 

Sd 0.031 0.035 0.069 0.0225 0.129 0.188 

Min 4.06 3.15 2.523 0.9310 4.17 11.41 

Max 4.16 3.26 2.774 0.9981 4.54 11.94 

Cv 
(%)    0.763 1.083 2.620 2.3247 2.971 1.612 

 
 
 

Third 

x  3.989 3.139 2.386 1.1820 3.964 11.092 

Sd 0.022 0.014 0.063 0.0340 0.094 0.110 

Min 3.96 3.12 2.291 1.1053 3.81 10.91 

Max 4.03 3.16 2.482 1.2243 4.10 11.25 

Cv 
(%) 0.559 0.462 2.652 2.8930 2.375 0.988 

 
Unlike the total protein content of the milk, the results in Table 3 indicate a significant decrease in the content 
of the main milk protein casein. In the milk from the first category the average content of casein is 2.910% 
(min.2.789% up to max. 2.991%), 2.665% (min.2.523% up to max. 2.774%) in the milk from the second 
category, and the decrease in the casein content is most pronounced in the milk from the third category 
2.386% (min.2.291% to max. 2.482%), where the number of somatic cells is greatest. The differences in 
the percentage of casein among the three milk categories are significant at the level of (p <0.01). The 
decrease is due to the reduction of synthesis and secretion of casein, and predominantly due to its post - 
secretory degradation under the influence of the proteolytic enzyme - plasmin. 
The results show a significant increase in the content of whey protein in the three milk categories, 
corresponding to the increase in the number of somatic cells [1, 8]. In the milk from the first category, the 
average content of whey protein is 0.8610% (min. 0.8213% up to max. 0.8931%) and 0.9680% (min. 
0.9310% up to max. 0.9981%) in the milk from the second category. The highest content of whey protein, 
1.1820% (min.1.1053% up to max.1.2243%) was determined in the milk from the third category. Highly 
significant differences in the content of whey protein were determined among the three categories of milk 
(p <0.01). As the content of whey protein increases as a result of altered vascular permeability, the milk's 
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thermostability decreases [3]. Greater variation was found in the content of lactose among the three 
categories of milk. The amount of lactose decreases respectively with the increase of the number of somatic 
cells in the milk. In the milk from the first category, the average lactose content is 4.723% (min. 4.62% up 
to max. 4.80%), 4.349% (min.4.17% to max.4.54%) in the second category and in the milk from the third 
category, the average lactose content is 3.964% (min.3.81% to max 4.10%). In the three categories of milk, 
highly significant differences in the lactose content were found (p <0.01). According to [9], the physiological 
minimum of lactose is 4.55% and each reduction indicates an increase in the number of somatic cells in the 
milk [10]. 
The results show a decrease in the dry matter content of the three categories of milk, which is 
understandable and in relation to the reduction of the content of the milk components. In the milk from the 
first category, the average content of dry matter is 12.197% (min.11.96% up to max. 12.42%), 11.647% 
(min.11.41% up to max.11.94%) in the milk from the second category and the smallest content of dry matter 
was determined in the milk from the third category and amounts to 11.092% (min.10.91% up to 
max.11.25%). 
During the research, the correlations between the number of somatic cells and certain parameters for the 
chemical composition of the milk from the three categories were examined, and the results obtained are 
shown in Table 4. 
 
Table 4. Correlations between the number of somatic cells and certain parameters for the chemical 
composition of milk 

Parameters r r r 

Somatic cells and fat (%) - 0.966 - 0.972 - 0.785 

Somatic cells and proteins (%) - 0.989 - 0.804 - 0.336 

 Somatic cells and lactose (%) - 0,997 - 0,871 - 0.655 

Somatic cells and dry matter (%) - 0.995 - 0.910 - 0.654 

Somatic cells and casein (%) - 0.901 - 0.961 - 0.952 

Somatic cells and whey proteins (%)   0,943   0,872   0.909 

Somatic cells and yield (%) - 0.969 - 0.922 - 0.966 

 
From the examined correlation relationships between the somatic cells and the chemical parameters in milk 
from the three categories, negative values were found between somatic cells and fat, proteins, lactose, dry 
matter and casein, while a positive correlative dependence was found between somatic cells and whey 
proteins (r=0.943), (r=0.872), (r=0.909). 

 
4. CONCLUSION 

 
Based on the results obtained from this research, it can be concluded that there are significant differences 
in the physico-chemical composition of the milk from the three categories corresponding to the increase in 
the number of somatic cells. 
The increase in the number of somatic cells in milk affects the changes in certain milk components, 
especially in reducing the content of lactose and casein, which leads to an increase in the content of whey 
protein.  
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The changes in the chemical composition of the milk correspond to the increased number of somatic cells 
and are more pronounced in the milk from the second category, but most of all in the milk from the third 
category, where the number of somatic cells is 1.242.220 / ml. In this milk category the lactose content is 
quite low, amounting to 3.964%, the average content of casein amounts to 2.368%, while the whey proteins 
have the greatest average value and are 1.1820%.  
Changes in the chemical composition and properties of milk caused by an increased number of somatic 
cells, lead to a decrease in the quality and yield of dairy products from its processing, and thus to economic 
losses in the dairy industry. 
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Abstract  

Whey is a by-product in the process of cheese production, represented with 85-90% from the total milk 
volume and contains 50% of the milk’s dry matter: lactose, whey proteins, minerals and vitamins. The high 
quality whey proteins are a source of energy and nutrients, rich with essential amino acids which makes them 
biologically essential proteins. The healing properties of whey are due to the presence of immunoglobulin 
and immunologically active substances which strengthen the immune system, protect the organism from 
different bacterial infections and allergic reactions. Only a small part of the whey produced in dairies in 
Macedonia is used for the production of albumin cheese, while the rest is left unused. The goal of this work 
is to show the therapeutic and functional properties of whey as well as the possibility of its use in production 
of functional and probiotic whey based drinks, with the use of new innovative technologies and scientific 
findings. 
Keywords: whey, therapeutic properties, functional properties, functional and probiotic drinks 

1.INTRODUCTION  

In recent times, we have been facing with a greater and greater lack of food, which is one of the most 
important factors destabilizing the world in terms of economic balance and survival. Thus, secondary products 
from the food processing industry are used for the processing and production of quality food products to 
discourage the wasting of potential foods. The dairy industry is increasingly producing products with higher 
nutritional and therapeutic properties, including whey based beverages. 

2. WHEY PROPERTIES 
 
Whey is a by-product, which is obtained in the technological process of cheese and casein production. The 
annual production of whey at a world level, on average, amounts to 100 million tons, of which about 94% is 
obtained as a by-product in the process of cheese production, and only about 6% is obtained during the 
process of casein production [1]  
Whey, which is obtained in the manufacture of cheese may be acidic and sweet depending on the method of 
coagulation of casein. The acid whey is formed by acid treatment of the milk, where the coagulation of casein 
is carried out at pH 4.6, and after the whey is separated from curd, while the sweet whey is produced by 
enzymatic treatment of the milk (chymosin), and the whey is separated after the formation and filtering of the 
curd. During the coagulation process of casein, only 20% is utilized for the production of cheese, while about 
80% of it is whey, which further represents a major problem in the dairy industry [2]  
The composition and properties of whey are quite variable and depend on the technology of production, as 
well as the quality of milk [11]. On average, whey contains 94% water and about 50% dry matter that passes 
from the milk into the whey. The bulk of the whey is composed of lactose, and less than 1% are whey proteins. 
[2]. The amount of mineral matter in whey varies the most and depends on the technological procedure for 

mailto:tkalevska@gmail.com


ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017 
October 19 – 20, 2017, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2017/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2017 ISSN 1314-9474                       
347 

 
 

the production of cheese, and the greatest variations are in the amount of calcium, phosphorus, lactic acid 
and lactates [6]. 
 
Table 1. The average chemical composition of sweet and acid whey (g /l) [6] 

Composition Sweet whey Acid whey 
total dry matter 63.0-70.0 63.0-70.0 
lactose 46.0-52.0 44.0-46.0 
proteins 6.0-10.0 6.0-8.0 
calcium 0.4-0.6 1.2-1.6 
phosphates 1.0-3.0 2.0-4.5 
lactates 2.0 6.4 
chloride 1.1 1.1 

 
Whey is rich in water-soluble vitamins, and the most common are riboflavin, cobalamin and folic acid. The 
yellow-green color of whey is the result of the greater content of riboflavin [8,11]. The protein content in the 
acid and sweet whey is similar. During the process of cheese-making under the influence of acids and 
enzymes, the whey proteins are completely transferred to the whey because they do not coagulate. In the 
composition of the whey proteins, there are various thermo labile fractions such as: α-lactoalbumins, β-
lactoglobulins, blood serum albumins, immunoglobulins, glycoproteins (lactoferrin, transferrin), enzymes 
(lysozyme, lacto peroxidase) which are important factors of the immuno-active composition of whey with 
antimicrobial properties which can reduce or inhibit allergic reactions. 
The healing properties of whey are attributed to the presence of immunoglobulin's and the immuno-active 
composition of the resistance-protecting enzymes, protecting the body from harmful bacteria, viruses and 
infectious disease agents, and reducing or inhibiting allergic reactions [10].  
Whey proteins are nutritionally the most valuable proteins because of their amino acid composition, that is, 
the greater proportion of essential amino acids, the most common being lysine, cysteine and methionine. 
Due to their amino acid composition, whey proteins have a higher biological value compared to casein, and 
daily requirements for most essential amino acids can be obtained by consuming 1.5 liters of whey [8].  
 
Table 2: Essential amino-acids (g/100g of proteins) of casein and lactalbumin [11] 
 

Amino acid Casein Lactoalbumin Amino acid Casein Lactoalbumin 
triptophane 1.3 2.2 cisteine 0.38 3.4 
treonine 4.3 5.2 metionine 3.1 2.3 
isoleucine 6.6 6.2 fenilalanin 5.4 4.4 
leucine 10.0 12.3 tirosine 5.8 3.8 
lizine 8.0 9.1 valine 7.4 5.7 

 
Whey proteins are rich in amino acids such as isoleucine, leucine, and valine, which, unlike other essential 
amino acids, are directly metabolized and transmitted into the muscle tissue in which they participate in tissue 
construction during exercise and stamina training [13]. The higher utilization of whey proteins is closely 
related to the cysteine/methionine ratio, which is about 10 times greater in whey than that of casein, as is 
indicated by the fact that heat-denatured lactalbumins are almost completely (100%) utilized in the digestive 
system, compared to casein, out of which about 75% is used. Whey proteins also have good functional 
properties, like: good solubility, viscosity, gelling ability, and emulsification, which are used in the food industry 
because of which their concentrates (for increasing the nutritional value of dairy and other food proteins, and 
because of the higher digestibility of whey protein) are used in food production for infants [12].  
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The utilization of whey means to processing in accordance with a certain technological procedure, whereby 
the components of whey as a by-product can be used to produce quality food products, which will be used in 
the diet of people, and at the same time stopping, wasting, or rather utilization of potential food and preventing 
environmental pollution. 
Whey is mainly processed into products that do not require expensive technological processes. The bulk of 
it is manufactured into whey powder as well as concentrates and isolates as ingredients of individual proteins 
and lactose [15]. In the Republic of Macedonia, only a small part of the whey that is obtained as a by-product 
in the technological process of cheese production is utilized and processed into albumin cheese - cottage 
cheese, while the other part that is not processed is a danger to the environment because it is most often 
discharged into the drains. The technological process of obtaining albumin cheese is the simplest way of 
utilizing and processing of whey, in which the denaturation of the whey protein is achieved by gradually 
heating the whey at a high temperature over 92-950C. 
 
3. BEVERAGES BASED ON WHEY 

The most economical way for full utilization of the potentials of whey is the processing and production of 
fermented beverages based on whey, which due to their nutritional and biological properties can completely 
replace the traditional functional and probiotic beverages produced by milk. Fermented whey based 
beverages can be functional and probiotic, and due to their content of full-fat proteins, these beverages 
represent an ideal source of energy and nutrients. In the manufacture of whey based fermented drinks strater 
cultures are used, mainly lactic acid bacteria. To improve the taste of whey based fermented beverages, 
aromatization is done with the addition of fruit juice or fruit aroma, and they are sweetened with the addition 
of fructose [11].  In the production of whey based probiotics, in addition to lactic acid bacteria, some types of 
probiotic bacteria from the genus Bifidobacterium also participate in fermentation, whereby fermented 
probiotic beverages are obtained with desirable nutritional and sensory properties, which are beneficial for 
the health of people [4]. During the fermentation of the whey ingredients, various functional substances such 
as lactic acid, acidic acid, bioactive peptides, exopolysaccharides, β-galactosidase are obtained, which have 
a significant influence on the human organism [9]. 
The value of whey as a therapeutic drink and its beneficial effect on the human body, were emphasized by 
the father of medicine Hippocrates, 460 years b.c. Nowadays the modern man s more and more aware of 
the importance and role of whey in the everyday diet. Fermented and probiotic whey beverages are intended 
for different categories of people: seniors, children, athletes, overweight people, people that make sure they 
have a proper and balanced diet, and others. The advantage of the whey probiotic beverages are the 
therapeutic effects of probiotics on human health, such as: lowering blood pressure, lowering cholesterol, 
lowering the risk of bowel cancer, stimulating the immune system, alleviating lactose intolerance, and so on 
[14]. One of the important factors affecting the quality of probiotic whey products is the selection of probiotic 
strains from which the sensory properties of the beverages depend, and the richness of high-proteins is an 
ideal source of energy and nutrients. Many clinical trials have proven that probiotic, and especially functional 
fermented drinks act antihypertensive and reduce blood pressure [5].  
In addition to the functional and probiotic beverages, whey can be used to produce soft drinks belonging to 
the group of dietary beverages and alcoholic beverages based on whey. The soft drinks of whey include: 
dietary supplements with the addition of sweeteners with high energy value of 104-113 kJ/ml, dietary 
supplements with hydrolyzed lactose which can be supplemented with: fruit, fruit juices, various sugars, 
cereals, isolates from proteins of plant origin, CO2, chocolate, cocoa, vanilla and other flavored supplements 
and powdered drinks that have good instant properties enriched with vitamins and minerals, with a long shelf 
life and good solubility. Citrus and tropical fruits such as: lemon, banana, papaya, mango, are most commonly 
added in the whey based soft drinks, that manage to cover up the unwanted scent of whey, as well as the 
sour-salted flavor [3]. Because of the high lactose content of about 70% in the dry matter, whey is a good 
raw material to produce alcoholic beverages such as: whey beer and wine (champagne), which have a low 
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alcoholic percentage up to 1,5% [10].  For the fermentation of lactose from whey, the most commonly used 
types of yeasts are Kluyveromyces or kefir culture. 

3. CONCLUSION 

Whey is a by-product that is obtained in the technological process of cheese production, whose composition 
and properties depend on the technology of production and quality of the milk used. Because of its amino 
acid composition, whey proteins have high biological value and greater digestibility compared to casein.  
Whey is a product of great potential, which should be used in the processing of fermented functional and 
probiotic products with retained therapeutic and functional properties and the necessity of its inclusion in the 
daily diet of people. By using whey as a by-product, wasting of potential food and environmental pollution will 
be prevented. 
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Abstract: Pseudocereals and cereals are plant materials that have similar final uses as flours for bakery products. 
However, these plants are different botanically, as pseudocereals they are broadleaf plants, whereas as cereals they 
are grasses. The use of pseudocereals is of great nutritional interest because of their composition. Besides the high 
starch content, pseudocereals contain dietary fibre, good quality protein, vitamins, minerals, lipids rich in unsaturated 
fatty acids and other phytochemicals such as saponins, phytosterols, squalene, fagopyritols and polyphenols. This 
composition describes their potential as supplements or common cereal replacers. Because their content of gluten is 
low or there is no content of gluten, pseudocereals can be considered as gluten-free products, which can be incorporated 
in diets for coeliac disease. The incorporation of these seeds in the diets of coeliac patients should help alleviate the 
deficit in fibre intake. Their applicability in foods includes bread, biscuits, cakes and pasta which are mostly consumed. 
The three main species referring to pseudocereals are amaranth, quinoa and buckwheat. The aim of this study is to 
provide their applications in food products. 
 
Keywords: pseudocereals, use, food industry 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
The opportunity to supplement or completely replace common cereal grains (corn, rice or wheat) with a higher 
nutritional value cereal is becoming increasingly popular among people interested in improving and 
maintaining their health status by changing dietary habits [42]. Currently there is much bigger interest in the 
use of pseudocereals for developing nutritious food products. Amaranth (Amaranthus spp.), buckwheat 
(Fagopyrum spp.), and quinoa (Chenopodium spp.) are the three major pseudocereals in terms of world 
production [22]. Generally, two Fagopyrum species are produced all over the world, common buckwheat 
(Fagopyrum esculentum Möench L.) and tartary buckwheat (Fagopyrum tataricum Gärtn L.). Common 
buckwheat, the most widely consumed variety, has sweeter taste, larger seeds and is easier to dehull than 
tartary buckwheat [24].  
Pseudocereal grains such as buckwheat, amaranth and quinoa are rich in a wide range of compounds e.g. 
starch, proteins, dietary fiber, flavonoids, phenolic acids, trace elements, fatty acids, vitamins, and other 
bioactive substances with known effects on human health [24, 19, 4, 43, 40, 30, 7, 13, 2, 21, 25, 6]. The 
attributed health benefits have been associated with reduced risk of some diseases such as celiac, high 
blood pressure, diabetes, cardiovascular disease and cancer [3, 31, 9, 13, 44, 18]. Based on high contents 
of polyphenols, anthocyanins, flavonoids and their antioxidant activities pseudocereals such as buckwheat, 
quinoa and amaranth can be a substitute for cereals for common and atherosclerotic diets and sometimes in 
the cases of allergy [19].  
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Amaranth, quinoa and buckwheat are not true cereals, they are dicotyledonous plants as opposed to most 
cereals (e.g. wheat, rice, barley) which are monocotyledonous, but they produce seeds that can be milled 
into flour and used as a cereal crop [22, 3]. Their variable applicability in foods includes items like bread, 
biscuits, cakes and pasta which are the most consumed and therefore appropriate carriers for protein 
enrichment [42].  
In recent years, there has been an increasing interest on gluten-free foodstuffs [17]. Results from a number 
of recent studies have highlighted the need for an improvement in the nutritional quality of cereal based 
gluten-free products [3]. use of gluten-free products is increasing since a growing number of people are 
suffering from celiac disease and they need gluten-free diet. Many gluten-free products have been put into 
production including gluten-free bread, pasta, noodles, cookies and other snacks [27, 16]. The pseudocereals 
amaranth, quinoa and buckwheat are also gluten-free grains. Because of their low or no content of gluten, 
the main protein present in most common cereals, these pseudocereals can be considered as gluten-free 
products and be suitable for incorporation into the diet for celiac disease patients [42]. This article reviews 
the application of pseudocereals such as buckwheat, amaranth and quinoa in the production of food products. 
 
2. USE IN THE FOOD INDUSTRY 
 
A growing number of studies have investigated the application of pseudocereals in the production of food 
products such as bread, pasta, noodles,  biscuits and other confectionary products. 
Wheat bread is the main diet in most countries all over the world. It is an excellent source of minerals, 
especially phosphorus and copper, numerous vitamins, and carbohydrates. However, white bread is 
considered to be nutritionally poor, as the wheat proteins are deficient in essential amino acids such as lysine, 
tryptophan, and threonine. Various sources of pseudo-cereal flour are used in bread making include 
amaranth, buckwheat, and quinoa. These ingredients which are good sources of proteins, carbohydrates, 
dietary fibers, minerals and are also rich in lysine, leucine and arginine can fulfil the amino acids requirement 
and provide beneficial physiological effects to consumers [1].  
Pseudocereals have been incorporated in bread formulations in order to improve its nutritional profile. 
Chlopicka et al. [11] analysed the effect of adding 15% and 30% of pseudocereal flours (buckwheat, amaranth 
and quinoa), on the antioxidant capacity and sensory value of breads. The 30% dose was more effective in 
enhancing antioxidant activity than the 15% dose. The addition of buckwheat flour to wheat flour improved 
more effectively the antioxidant status of bread than other studied pseudocereals, amaranth and quinoa. 
Buckwheat bread had the highest content of phenolic compounds. Analysis of sensory quality results of bread 
showed that addition of pseudocereals flour (especially buckwheat and quinoa flour) to wheat flour may 
increase acceptable quality attributes such as taste, colour and smell. The best opinion about the colour and 
smell was about the buckwheat bread. The results indicate that bread fortified with pseudocereal flours, 
particularly with buckwheat flour, but depending on the dose, may improve not only antioxidant  but also 
sensory properties of bread and this bread may be chosen by consumers as preferred.  
Buckwheat polyphenols are represented by phenolic acids and flavonoids, mainly routine, a proven potent 
antioxidant. As the largest amount is contained in the hull and the outer layers of the grain, the wholegrain 
buckwheat flour is richer in polyphenols than the light buckwheat flour. Therefore, the wholegrain buckwheat 
flour is characterized by a higher antioxidant capacity. Due to a relatively high content of antioxidants, 
wholegrain buckwheat flour is used for substitution of wheat or other cereal flour in bakery, pasta and 
confectionary formulations in order to create either added value or gluten-free products. The aim of a long-
term consumption of buckwheat flours is to achieve health benefits and to protect from many chronic diseases 
[31].  
Bojňanská et al. [8] showed that the consumption of bread enriched by an addition of 30% buckwheat (an 
amount acceptable from the technological point of view based on arheological tests and a baking experiment) 
as well as from the sensory point of view containing antioxidant flavonoid compounds (mainly rutin), can have 
a positive increase on the serum antioxidant capacity in humans. The research also showed that the addition 
of buckwheat increased the content of proteins, minerals, and fibers. In the other study, it has been reported 
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that the use of whole buckwheat flour (WBF) in the elaboration of Turkish flat bread, lavaş, increased the 
content of fiber, phytic acid, and mineral (Fe, K, Mg and P). WBF provided darker crust of the bread as a 
result of natural pigmentation. WBF up to 30–40% proportion with gluten and sodium stearoyl-2-lactylate 
(SSL) can be used in the lavaş bread formula to enrich the bread, taking the optimum physical and sensorial 
properties of bread into consideration [46].  
Buckwheat flour applied as a component of gluten-free formulas improves the nutritional value and 
technological parameters of gluten-free bread. It affects positively the technological quality of bread, like the 
specific volume index of bread and the size of the loaf. Buckwheat flour enriched gluten-free bread with 
proteins and microelements, especially with copper and manganese, but also with iron and zinc. Therefore, 
the utilisation of buckwheat flour both as a valuable nutrient and a factor improving technological properties 
of gluten-free bread can be highly recommended [23]. Five types of bread, made of corn flour (100%), rice 
flour (100%), corn and rice flour (50:50%), buckwheat, corn, and rice flour (30:35:35%), were analyzed by 
Różyło et al. [32] It has been noticed that, by changing the amount of water addition to the dough, it is possible 
to significantly affect the quality of different types of natural gluten-free bread. Addition of water from 80 to 
120% of flour mass, resulted in significant changes in the quality of bread. Bread made of corn flour required 
the largest amount of water addition (120%); however, bread made of rice flour was characterized by a better 
quality with the lowest amount of water addition (80%), while bread made of corn and rice flour and 
buckwheat, corn, and rice flour was characterized by the best quality when the amount of water addition was 
90%. In a more recent study Piasecka-Jóźwiak et al. [29], organic wholegrain buckwheat flour or mixtures of 
this flour with rice and maize flour (each on substitution level 20%) have been used in formulations for gluten-
free bread. The bread was made with the use of buckwheat sourdough obtained with starter culture 
composed of autochthonous lactic acid bacteria strains. The obtained breads were characterized in terms of 
quality and biologically active phenolic compounds content and antioxidant activity (AOA). The results 
demonstrated that organic buckwheat flour could be used as a sole raw material for baking GF bread, 
acceptable in terms of taste and flavor and characterized by high amounts of phenolic compounds (387 mg 
GAE/100g) and antioxidant activity. 
The application of amaranth and quinoa in gluten-free products has also been studied. Alvarez-Jubete et al. 
[4] studied the application of amaranth, buckwheat and quinoa seeds in the production of gluten-free bread. 
The pseudocereal containing gluten-free bread showed significantly higher levels of protein, fat, fibre and 
minerals than the control bread. Amaranth, buckwheat and maize flours were used by Ziobro et al. [47] in 
formulations for gluten-free bread based on starch and hydrocolloids, replacing 10% of starch. The evaluation 
of physical parameters of the loaves proved that, at the applied level of addition, their quality was not 
deteriorated. In the case of buckwheat, some positive influence on texture during storage could be observed. 
The application of non-wheat flour caused a significant change in the content of nutritionally important 
constituents of bread. Bread with buckwheat flour contained the highest amount of polyphenols, including 
phenolic acids, flavonols, anthocyanins and flavonoids, which resulted in their highest antioxidant activity 
among all analysed bread samples. Taking into account all analysed gluten-free kinds of bread with the share 
of non-wheat flour, it could be observed that supplementation with buckwheat flour was the most effective 
regarding the increase of nutritional constituents and bioactive compounds with an antioxidant character. In 
other recent study, Shehry [34] substituted corn flour (at 25%, 50% and 75%) with quinoa flour to produce 
gluten free bakery product such as pan bread or biscuits. The results showed that, protein, ash, fiber, fat and 
mineral elements levels are higher in the quinoa flour than the corn flour, causing rise in protein, ash, fiber 
and fat in the composite flour, thus improving the nutritional characteristics of the product. Generally, 
replacement levels 25% and 50% of quinoa flour showed acceptable results in the sensory and physical 
properties in both pan bread and biscuits with a significant improvement in the nutritional qualities. 
Also, flour from amaranth, buckwheat and quinoa has been incorporated in pasta and noodle formulations. 
Alvarez-Jubete et al. [3], Valcárcel-Yamani & Lannes [42], Giménez-Bastida et al.[16], Giménez-Bastida et 
al. [17] and Janssen et al. [22] present data that number of scientists have published giving a detailed 
overview of the application of amaranth, quinoa and buckwheat in the production of pasta and noodles. In 
recent study, new wholegrain tagliatelle formulations, with different wholegrain buckwheat flour 
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content (10%–30%) have been developed [38]. Sensory, nutritional and functional quality 
parameters of buckwheat containing tagliatelle samples were analysed and compared with control 
tagliatelle sample from wholegrain wheat flour. The obtained results indicate that wholegrain 
buckwheat flour (autoclaved or non-treated) inclusion into tagliatelle formulation led to an 
improvement of nutritional and functional profiles of tagliatelle samples, followed by greater or lesser 
deterioaration of sensory profile, depending on the substitution level and the type of wholegrain 
buckwheat flour. 
One of the possible ways to promote the use of buckwheat could be its utilization in biscuits , cookies and 
crackers. Formulations of gluten-free cookies based on rice and buckwheat flour in three different ratios, 
90/10, 80/20 and 70/30, were developed by Torbica et al. [41]. Measurements performed in this study 
revealed that mixtures of rice and buckwheat flour can be successfully included into gluten-free cereal‐based 
products, resulting in cookies of pleasant flavour and acceptable technological quality expressed in shape, 
cross section structure, rupture, and appearance of top and bottom surfaces. Generally, observing all the 
evaluated attributes, cookie formulations prepared with 20% of buckwheat flour expressed the most 
acceptable sensory properties. Hadnađev et al. [20]) studied the influence of buckwheat flour and the 
hydrocolloid carboxymethyl cellulose (CMC) on the production of sheathable gluten-free cookies. The 
buckwheat flour was used to replace 10%, 20% and 30% of rice flour in gluten-free formulations. The results 
of the physical and sensory evaluation of gluten-free cookies showed that buckwheat addition led to a 
decrease in cookie hardness and fracturability and an increase in eccentricity (deformation from regular 
shape) as well as the overall acceptability. Chopra et al. [12] concluded that buckwheat flour can be 
successfully incorporated in wheat flour up to a level of 75% to yield cookies of enhanced nutritional quality 
with acceptable sensory attributes. 
Buckwheat can be incorporated into ginger nut biscuit up to 50% as it provides a sensory acceptable product 
with enhanced nutritional and bio-functional properties [15]. Measurements performed by Öksüz & Karakaş 
[26] revealed that including egg white, carob syrup and purified starches in biscuit recipes based on 
buckwheat flour yielded final products with significantly different nutritional, sensory and textural properties. 
In a study carried out by Starowicz et al. [39], rye-buckwheat ginger cakes enriched with rutin were developed. 
Enrichment of rye-buckwheat ginger cakes with rutin improved their antioxidant properties, showed protective 
effect on lysine blockage resulting in lower furosine formation whereas stimulated the Maillard reaction (MR) 
progress to the melanoidin formation. In contrast, the loss of nutritional quality of rye-buckwheat ginger cakes 
enriched with rutin was noted due to formation of carboxymethyllysine and fluorescent compounds linked-
toprotein at the advanced stage of MR. This study suggests that ryebuckwheat ginger cakes enriched with 
rutin may be recommended for wider nutrition. 
Wójtowicz et al. [45] showed the influence of buckwheat addition on physical properties, texture, colour and 
sensory characteristics of extruded corn snacks. The best acceptability was concluded for corn snacks 
enriched with buckwheat at a level not exceeding 30%, Higher dose of the additive gave specific buckwheat 
flavour to snacks. 
Whole amaranth flour as a good source of protein seems to be suitable for the preparation of sugar snap 
cookies. Studies on composite amaranth–wheat flour cookies have indicated that incorporation of amaranth 
flour improved the quality of cookies even at 25%–30% replacement of wheat flour [37]. In recent study, 
gluten free cookies have been prepared from raw and germinated amaranth grain flour. Germinated amaranth 
cookies showed the highest antioxidant activity and total dietary fibre as compared to raw amaranth and 
wheat flour cookies [10]. Eggless cakes were prepared by using different levels of amaranth flour (20%, 40%, 
60%, 80% and 100%) into refined wheat flour with the constant level of whey protein concentrate [35,36]. 
The overall acceptability scores of 40% amaranth flour cakes were maximum and more than control for cakes. 
Atef et al. [5] observed  that quinoa meal can be blended with wheat flour at levels as high as 75% without 
adversely affecting baking performance of salt-biscuit and pancake, but meal sample with 100% of quinoa 
was acceptable with slight differences compared control in cake sample. Quinoa flour has been used to 
develop gluten - free cookies. Quinoa and rice flour can be combined to produce acceptable cookies with a 
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greatly improved nutritional quality. Păucean et al. [28] showed that up to 45% quinoa flour could be 
incorporated into rice flour without adverse effect on the quality of the cookies. At this level of addition, the 
protein content increased almost three fold from 9.5% to 19.69%. 
 
3. CONCLUSIONS 
 
The development of new functional foods and healthy products is one of the most attractive trends for the 
food industry.There is currently much bigger interest in the use of pseudocereals for developing nutritious 
food products. Amaranth, buckwheat, and quinoa are the three major pseudocereals in terms of world 
production.The well-balanced amino acid composition and the high levels of dietary fiber, antioxidants, 
vitamins, and minerals make pseudocereals interesting raw materials for highly nutritious cereal-based food 
systems. Pseudocereals can provide beneficial health effects therefore food with addition of buckwheat, 
amaranth or quinoa flour, as a staple product could diversify the daily model of nutrition.  
The growing demand for high-quality and nutrient-dense gluten-free products has increased the incorporation 
of pseudocereals in wheat and gluten-free food formulations. Therefore, a number of gluten-free products 
containing pseudocereals have been developed, such as gluten-free bread, biscuits, pasta, crackers etc. 
Several studies have reported the successful formulation of pseudocereal-containing gluten-free cereal 
based products such as bread, pasta and confectionary products. However, the availability of these products 
on the market is still quite limited.  
Although the quality of gluten-free cookies has been improved, additional research is necessary to fully exploit 
the functionality of these seeds as gluten-free ingredients in the production of palatable products which are 
also nutritionally balanced. 
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Abstract: The physical properties of the dough have a great importance on bread making technology, since it influence 
on operate of dough equipment, on ability of the dough pieces to retain carbon dioxide and keeping their shape during 
the proofing and baking processes. They directly depend on the unstable, in the last decade, baking properties of flour. 
All this factors complicate the work of bakeries. One of the ways to solve this problem and to regulate the baking 
properties of flour for the purpose of producing products with the required quality is to use of bakery improvers. 
The results of the study are presented there, the effect of enzyme preparations, which were added to the wheat flour, 
on the structural and mechanical properties of the dough from this flour are reported.   
The results of these enzyme preparations effect on the process of dough formation, its rheological properties during 
time of development and during fermentation time (135 minutes) are presented. The regularities of the action on the 
water absorption of dough, its physical, chemical and rheological properties with enzyme preparations during the 
technological process are analyzed. 
The recommendations about using enzyme preparations of a multidirectional action are given.  
Keywords: enzymes, bakery properties of wheat flour, rheological properties of wheat dough.  
 

1. INTRODUCTION  
 

The technological process of dough preparation is a transformation of flour biopolymers into an elastic-plastic 
spongy structure by the variety microbiological, biochemical, and colloidal processes. Its intensity and 
direction depend on the quality of the raw materials and first of all - the flour. 
At the same time, the quality of the raw materials is constantly changing for different reasons. There are the 
change in climatic conditions and innovative approaches in the selection, cultivation and processing of wheat. 
To eliminate problems with the quality of flour in flour mills try to blend several batches, but this approach is 
almost difficult to implement and does not always give the essential result. Technologists at bakeries are 
looking for the way to correct the baking properties of flour by introducing certain technological methods but 
due to the widespread use of accelerated methods of dough preparation, the possibilities become less. 
One of the natural ways to improve the properties of flour is the addition of dry wheat gluten, but it is solved 
only one of the problems that are associated with the quantity and quality of the protein complex of flour. It is 
completely useless if the flour have problems with the enzyme system. 
The developments of biotechnology and scientific discoveries in the field of enzymology have made using 
enzyme preparations an indispensable participant in many food technologies [1]. Enzymes can modify and 
improve the functional, nutritional and sensoric properties of ingredients and products, and therefore enzymes 
have found widespread applications in processing and production of all kinds of food products. 
In food production, enzymes have a number of advantages. First, enzymes are used as alternatives to 
traditional chemical-based technology. Enzymes can thus replace synthetic chemicals in a wide range of 
processes. This allows advantages in environmental performance of processes by lowering energy 
consumption levels and biodegradability of products. Furthermore, since enzymes are more specific in their 
action than chemical reactants, enzyme-catalyzed processes have fewer side reactions and byproducts. The 
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result is higher quality products and less pollution. Enzymes can catalyze reactions under very mild 
conditions, allowing mild processing conditions which do not destroy valuable attributes of foods and food 
components [1].  
Enzyme preparations for the bakery industry are produced under various trade names, for example, Novozym 
677 (enzyme preparation of lipase), Fungamil 2500 BG (enzyme preparation of amylase), Pentopan 500 BG 
(enzyme preparation of pentosanase), etc. There are enzymatic preparations of oxidative, reducing action 
and complex enzyme preparations, which in their composition have a number of enzymes. The effect of 
enzymes on flour and dough is very diverse. If enzyme preparations are selected correctly, the positive effect 
of their use is almost guaranteed. Thanks to the active use of enzyme preparations, it is possible to correct 
the baking properties of flour in a quite wide range. 
The purpose of this study was to determine the effect of two enzymes, which have a multidirectional effect 
on the rheological properties of the dough during the batching and its fermentation. Since only the final result 
of the action of these enzymes is known, there are no recommendations on the methods of dough 
preparation, nor is the influence of such enzymes directly on the kneading and fermentation process of the 
dough. 
As a source of protease, the "Neutraz" was used, which is a microgranulate of brown color. The average 
particle size was 300 microns. «Neutraz» is a neutral protease obtained by the production of a purified, 
genetically unmodified strain of Bacillus amyloliquefaciens. Its activity is 1.5 AU/g (AU = units of Anson's 
activity). The optimum operating conditions are temperatures up to 70 °C, pH 5.5-7.5 [2].  
«Glyuzim Mono 1000» was used as a source of glucose oxidase. The glucose oxidase, which produced by 
Aspergillus oryzae, was used as an oxidizing enzyme. Glucose oxidase is an enzyme that catalyses the 
oxidation of glucose into hydrogen peroxide and gluconic acid. As a reductive enzyme was used bacterial 
protease, which involved in digesting long protein chains into shorter fragments by splitting the peptide bonds 
that link amino acid residues. The preparation itself is a yellowish-grayish, loose, non-dusting agglomerated 
granulate and flour. The average particle size is 150 microns in the range of 50-212 microns. «Glyuzim Mono 
10000» is stable at a pH of 3.5 to 7.0 and at temperatures up to 50 °C 
The preparations were used in a dosage recommended by the manufacturer for gluco oxidase of 1 g of 
preparation per 100 kg of flour, for protease - 2 g of preparation per 100 kg of flour [2]. Wheat flour was used 
in the research. 

 
2. METHODS  
 
2.1. Determinate rheological properties during mixing by Brabender Farinograph 
The Farinograph measures and records the mechanical resistance of the dough during mixing and kneading. 
The rheological characteristics of dough prepared from control wheat flour and wheat flour with enzymes 
were determined by Brabender Farinograph (Brabender OHG, Duisberg, Germany) according to AACC 
method Nos. 54-21 (2000) [3] . 
Sample weight on 14% moisture basis (mb) was calculated using the eq. (1)  
 

Flour weight on mb  = ×
−
−

M100
14100   flour weight                                      (1)  

where M = flour moisture content in %.  
 
Appropriate weight of flour sample (10 g on 14% mb) was placed in the mixer of the farinogramma, which 
was thermostatically controlled by means of water jacket at a temperature of 30°C. Cold distillate water at 
30°C was added to the sample through the attached burette until optimum water absorption content was 
absorbed by the dough when the farinogram curve was on the 500 line. A fresh sample was taken and the 
process was repeated using the appropriate water absorption for the mixing and development process. The 
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development of the dough and the resistance offered to mixing were recorded on the farinogram. Parameters 
for each farinogram were determined according to Locken [4]. 
The farinograph water absorption is the volume of water, expressed in ml per 100 g of flour at 14.0 % moisture 
content, required to produce a dough with a maximum consistency of 500 FU. 
 
2.2. Determinate rheological properties during fermentation by Extensograph Brabender 
The rheological characteristics of dough during fermentation were determined by Extensograph Brabender 
(Brabender OHG, Duisberg, Germany). The standard extensigraph method (AACC Method 54-10.01) [5] 
uses the Farinograph for the preparation of dough in the presence of 2% salt at reduced water absorption 
(Farinograph absorption minus 2-3%). 
After mixing in the Farinograph, each dough was divided into three pieces (150 g/piece) and proofed in a 
humidity chamber at 30°C. After 45, 90 and 135 min of proofing, one piece was stretched until it breaks and 
re-formed (rounded and rolled). The results were recorded on extensograms. Brabender extensograph gave 
the resistance to constant deformation after 50 mm stretching (R50), the extensibility (E), the ratio R50/E, 
energy. From these curves, the rheological properties of the control sample flour and the influence of flour 
additives (enzymes) on the flour quality were clearly recognized [5]. 
 
3. EXPERIMENTAL  
 
The rheological parameters of wheat flour samples are shown in Table 1 and Table 2. 
 
Table 1 – Rheological properties of flour during mixing and kneading (Farinograph Brabender characteristics) 

Index 
Flour samples 

Control With glucose oxidase With protease 
Water absorption, % 60 63 63 
Consistence, Brabender units 500 500 500 
Arrival time, min 2,5 2,5 4,5 
Dough stability, min 7 10 3,5 
Elasticity, Brabender units 60 70 50 
Degree of softening, Brabender units 140 110 180 

 
Table 2 – Rheological properties of flour during dough proofing (Extensograph Brabender characteristics) 

Index 
Flour samples 

Control With glucose 
oxidase With protease 

After 45 min of test 
Area below the curve (energy), сm2 132 170 105 
Resistance to extension (5 cm), Brabender units 620 780 380 
Extensibility, мм 130 115 115 
Ratio number (Resistance 5 cm/extensibility) 5,2 6,7 2,6 

After 90 min of test 
Area below the curve (energy), сm2 105 152 74 
Resistance to extension (5 cm) , Brabender units 820 720 300 
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Extensibility, мм 110 90 138 
Ratio number (Resistance 5 cm / extensibility) 8,2 8,0 2,7 

After 135 min of test 
Area below the curve (energy), сm2 110 132 53 
Resistance to extension (5 cm), Brabender units 820 730 120 
Extensibility, мм 117 140 183 
Ratio number (Resistance 5 cm / extensibility) 9,5 5,2 0,65 

 
 
4. RESULTS  
 
It has been established that the addition of enzymes, both oxidative and reducing action, leads to an increase 
in the water-absorbing capacity of flour by 5%, which in the future will positively affect the yield of bread. 
The water absorption index mainly depends on the properties of the main components of the flour: gluten 
and starch. For correct interpretation, it must be compared with other parameters obtained on the 
Farinograph. Because high water absorption combined with a low dilution rate (less than 80 units) can 
indicate good baking properties of flour, while high water absorption combined with a high degree of dilution 
is vice versa. 
After a rapid increase in the optimum physical properties of the dough, no less rapid deterioration of the 
dough follows, explained mainly by the ongoing proteolysis processes, this process can be characterized by 
an indicator of the degree of dilution. Stability and degree of dilution are parameters of gluten quality that 
describe the viscoelastic properties of the formed gluten complex. In practice, higher stability and a lower 
degree of softening indicate that the dough will be able to withstand prolonged mechanical treatments. An 
increased degree of dilution is a particularly important indicator of proteolytic degradation of gluten. 
As a result of the addition of the glucose oxidase enzyme, this indicator decreases by 27% compared to the 
control sample. This fact may indicate an intensive course of oxidative processes, which leads to a 
strengthening of gluten and an increase in the stability of the dough by 30%. In contrast, protease doubles 
the stability of the dough from 7 to 3.5 minutes and increases the dilution rate by 28%. 
During the fermentation, the regularities were preserved, so when using the oxidizing enzyme after 45 
minutes the energy of the dough, which characterizes the strength of the flour, increased by 28% compared 
to the control, after 90 minutes the opposite effect was observed and at 135 minutes the energy increase by 
29% while the index of extensibility of the dough for 45 and 90 minutes of fermentation was less, for an 
average control of 17%, after 135 minutes of fermentation, the extensibility increased by 19%. 
The sample with protease during the fermentation time had the same trend, so the energy of dough decrease 
the entire test period by 25%, 41%, and 107%. It was noted that the longer the action time of the enzyme, 
the more effective its effect becomes. At the same time, the elongation in the first 45 minutes was different 
from the control, not significantly after 90 and 135 minutes, this figure increased by 20% and 36%, but the 
resistance to stretching throughout the period changed more significantly by 63%, 173%, and 563%. 
 
5. CONCLUSIONS  
 
Although the mechanism of action of glucose oxidase is still not completely understood, a possible 
explanation is that the hydrogen peroxide formed during catalysis promotes, indirectly, the ormation of either 
disulfide bonds or dityrosine crosslinks, or both, in the gluten network [7] Addition of increasing glucose 
oxidase concentrations to wheat flour dough produced significant changes on dough rheology and bread 
quality; and the extent of the effect was highly dependent on the amount of enzyme and the original wheat 
flour quality.  
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The obtained results indicate that the use of the "Gluzim Mono 1000" ensures the strengthening of the gluten 
of the flour while increasing the water absorption capacity of flour. That, in turn, leads to an improvement of 
the structural and mechanical properties of the dough during the processing of flour with a weak gluten, both 
during its mixing and in the process of fermentation. The technological effect will be improve the adhesion 
properties of the dough, which will facilitate the work of dough and dough forming machines and reduce 
production losses. In addition, it can be assumed that the strengthening of the gluten-free dough frame will 
positively affect the gas-retaining ability of the dough, and hence the uniformity of the bread. 
These enzymes can be added to reduce mixing time, to decrease dough consistency, to assure dough 
uniformity, to regulate gluten strength in bread, to control bread texture and to improve flavour. In addition, 
proteases have largely replaced bisulfite, which control consistency through reduction of gluten protein 
disulfide bonds, while proteolysis breaks down peptide bonds. In both cases, the final effect is a similar 
weakening of the gluten network. 
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Abstract: The article shows the appropriate of the development of pastry with lowered sugar content. An effective 
solution of this task is to replace sugar in their recipe with slowly digestible carbohydrates and dietary fiber, namely 
inulin-containing raw materials - Jerusalem artichoke powder. It was noted that the exclusion of sugar from the recipe 
of yeast pastry - hardtacks - leads to a deterioration of the products quality. It is proposed to use flour from waxy wheat 
to solve this problem, which is characterized by lack of amylose in the starch. It causes a significant difference in the 
technological properties of the waxy wheat flour. The expediency of joint use of proposed ingredients in the technology 
of hardtacks is investigated. Two methods of inulin-containing raw materials adding are proposed - in an sourdough or 
in equal parts in an sourdough and dough. It is found that the stepwise adding of Jerusalem artichoke powder contributes 
to obtaining a dough with a more loosened structure. The joint use of waxy wheat flour and Jerusalem artichoke powder, 
even in the case of the exclusion of sugar from the recipe, leads to the intensification of fermentation of semi-finished 
products for hardtacks, which allow to reduce the time of dough fermentation for hardtacks. 
Keywords: waxy wheat, hardtacks, fermentation, sugar, Jerusalem artichoke powder. 
 

1. INTRODUCTION 
 

In process of development of new type of pastry actual trends are search and use of recipe 
ingredients, which allow to reduce the sugar content and energy value of this products. This tendency is 
caused by the growing demand for food products with functional and dietary properties on the background of 
increasing consumer awareness of the need to adhere to the principles of rational nutrition, as well as 
increasing the number of people with carbohydrate metabolism disorders - diabetes, obesity and etc . 

The effective solution of this problem is the replacement of fast-digesting carbohydrates to slow-
digesting carbohydrates, food fiber in pastry recipes, the consumption of which contributes to the reduction 
of carbohydrate load on the human organism. The particular interest as the ingredients that can be used to 
replace fast-digesting carbohydrates, is an inulin-containing raw material - a powder of Jerusalem artichoke 
(PJA). Along with the positive effect on the human organism due to its physiological properties, inulin is 
characterized by a number of technological advantages, which contribute to the increasing use of this raw 
material in various areas of the food industry, including the flour products production. 

 
2. METHODS 
 
The quality parameters of semi-finished products during the fermentation were studied by generally 

accepted methods in Ukraine. 
The acid accumulation was evaluated on the basis of change of its total titratable acidity (TTA). It was 

defined as the amount of 0,1N NaOH solution (mL) used to neutralize 5 g sample weight homogenized with 
50 ml of distilled water. These analysis were carried out every 30 min during all term of fermentation (150 
min). The gas (carbon dioxide) production during fermentation was evaluated by volumetric method under 
conditions of constant pressure and temperature. To make experimental determination of lifting force of yeast 
semi-finished products we used the method, which is based on determining the floating speed of a ball of 10 
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g sample weight on the water. Lifting force is characterized by the time (minutes) from the moment when the 
ball is lowered in the water (32°C) until the moment it floats on the surface of the water. 

 
3. EXPERIMENTAL AND RESULTS 
 
Dietary hardtacks "Arktika", which contain a small amount of sugar and fat, are selected, as an object 

of a study, for researching of products with reduced sugar content and caloricity. It is important to note that 
sugar, as a recipe ingredient, not only determines the taste of the product, but also effects on the alcoholic 
fermentation activity of yeast semi-finished products. Adding 2,5 to 3,0 % of it is accompanied by an increase 
of amount of carbohydrate in the liquid phase of the dough, which are necessary for the nutrition of yeast 
cells. In connection with this, the complete absence of sugar in the recipe leads to a decrease of the 
fermentation intensity of semi-finished products based on bread wheat flour (BWF) and, as a consequence, 
to a deterioration in the product quality. 

Special attention should be given to studying the effect of replacement sugar with PJA in the recipe 
of hardtacks on the process of fermentation of the semi-finished products. This is due to a significant effect 
of sugar on the formation of the porous structure of products from the yeast dough, and also it provides the 
accumulation of substances that cause their high organoleptic properties. To stabilize the quality of pastry 
with reduced sugar content, the use of waxy wheat flour (WWF), which is characterized by the absence of 
amylose in the starch, a large number of damaged starch granules, and also a high gas production in 
comparison with BWF, is suggested [1]. 

In research WWF of the Sofiyka variety wheat of domestic breeding was used, the technological 
properties of which differed significantly from the BWF [2]. To justify the recommended stage of WWF adding 
in hardtacks production we have suggested two methods: according to the traditional technology – adding 
the WWF at sourdough kneading stage (method 1), and adding the WWF in equal parts at sourdough and 
dough kneading stages (method 2).  

The use of WWF in the hardtacks production with inulin-containing raw materials, despite the absence 
of sugar in the recipe, leads to an intensification of gas (carbon dioxide) production during the fermentation 
of semi-finished products. Probably, the obtained results is explained by the availability of most of its starch 
granules to the action of amylolytic enzymes and, as a consequence, by the higher WWF`s gas-production 
ability compared with BWF. The analysis of the effect of the PJA method of adding shows that the sourdough, 
which contain whole amount of sugar substitute (1st method) in its composition, is characterized by more 
intensive carbon dioxide production during the fermentation. Its adding in equal parts to the sourdough and 
dough (2nd method) contributes to a greater increase in gassing in the dough both in comparison with the 
control, and with the dough, which is kneaded according to the 1st method. Less intensive gas production in 
the dough, the technology of which envisages the adding of the WWF at sourdough kneading stage (method 
1) is probably due to the fact that the main part of the sugars, introduced in semi-finished products with the 
PJA, are fermented at the first stage of dough preparation ‒ in sourdough, and their quantity is insufficient to 
provide intensive gas production in the yeast dough. An adding of inulin-containing raw materials at the stage 
of kneading of the dough according to the second method provides an increasing of the amount of sugars 
necessary to ensure the vital activity of yeast cells. 

During the ripening of yeast flour semi-finished products, along with alcoholic fermentation, the 
process of lactic acid fermentation takes place, which provides acid accumulation in yeast semi-finished 
products. Obtained, that the samples, containing WWF and PJA, have highest value of the final acidity. This 
is due to the positive effect of the products of yeast metabolism on the growth development of lactic acid 
bacteria, which accumulate in semi-finished products of hardtacks to a greater extent, caused by the 
intensification of fermentation of samples based on non-amylose wheat flour. Also inulin-containing raw 
materials have a positive effect on the activity of acid-forming microorganisms due to the presence of 
carbohydrates, minerals and vitamins in their composition, which are an additional source of nutrition for 
them. 
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Lifting force, along with acid accumulation, is one of the most important technological characteristics, 
indicating the ripening of yeast semi-finished products (Table 1). 

 
Table 1. Lifting force of hardtacks dough (n = 5, Р ≤ 0,05) 

The duration of 
fermentation, min 

Lifting force, min 

BWF+sugar BWF+PJA WWF+PJA 
1 m 2 m 1 m 2 m 1 m 2 m 

0 20 22 18 19 17 16 

30 16 18 14 16 13 14 

60 14 13 13 12 11 10 

90 12 11 11 10 9 8 

120 11 9 9 8 7 6 

150 10 8 8 7 6 5 
 
It was found that replacing sugar with PJA in a dough based on WWF caused to the reduction of the 

ball floating time by 1.6 ... 2 times comparing to the control, depending on the method of the inulin-containing 
raw materials adding. This is obviously explained by the fact that using of WWF instead of BWF in recipe of 
yeast semi-finished products leads to the increasing of the mass fraction of available sugars for fermentation 
and the amount of nutrients, which activate the vital functions of yeast. Also, the PJA contains a large amount 
of inulin, which are hydrolyzed by the inulaza enzyme. Due to this the fructose and a number of other products 
of inulin’s decomposition with various degrees of polymerization are formed [4]. Formation of these products, 
which are an additional source of carbohydrates, cause to the intensification of the carbon dioxide production 
and lead to the decrease of the density of semi-finished products due to the formation of a more porous 
structure. Based on the obtained results, we recommend to reduce the time of fermentation of the dough 
based on non-amylose wheat flour for 30 ... 60 minutes, depending on the method of adding PJA, in the 
technology of low sugar hardtacks.  

 
4. CONCLUSIONS 
 
Thus, based on the results of the research, it can be concluded that the replacement of bread wheat 

flour for the waxy wheat flour with the use of inulin-containing raw materials, even in the case of the absence 
of sugar in the recipe, leads to the intensification of semi-finished products fermentation for hardtacks. This 
is evidenced by an increase of carbon dioxide production, titratable acidity and lifting force of these samples 
compared to the control. For a more complete justification of recommendations for the adding of inulin-
containing raw materials in the production of hardtacks with reduced sugar content, it is necessary to research 
of joint effect of flour from waxy wheat and Jerusalem artichoke powder on the quality of products. 

 
REFERENCES 
 
[1]. Blake L.H., Jenner C.F., Barber A.R. (2015). Effect of waxy flour blends on dough rheology and 

bread quality. Food science+technology, Vol 50, No 4, (2015), pp. 926-933. 
[2]. Iorgachova К.G., Makarova O.V., Khvostenko K.V., Rybalka O.I. (2012). Determination of the 

technological properties of the flour of non-amylose wheat by the characteristics of the carbohydrate-amylase 
complex. Food science and technology, No 1, (2012), pp. 37-40.  



ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017 
October 19 – 20, 2017, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2017/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2017 ISSN 1314-9474                       
366 

 
 

[3]. Kuznetsova L.S., Sidanova M.U. (2008). The technology of pastry production. Academy, Moscow, 
(2008).  

[4]. Medicinal plant Jerusalem artichoke. [Online]. Available: http://www.malva-topinambur.com/ 
  



ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017 
October 19 – 20, 2017, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2017/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2017 ISSN 1314-9474                       
367 

 
 

 
PUBLIC OPINION SURVEY ABOUT CONSUMPTION OF CEREALS AND THEIR 

PRODUCTS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND THE REPUBLIC OF 
BULGARIA 

Gjore Nakov1, Nastia Ivanova1, Tzonka Godjevargova2 & Stanka Damyanova1 1University od Ruse 
“Angel Kanchev” Branch Razgrad 

blv. Aprilsko Vastanie,47, e-mail: gnakov@uni-ruse.bg 
2 University “Prof. Dr. Assen Zlatarov”, Burgas 

Prof. Yakimov Street 1, Burgas 8010, Bulgaria, e-mail: godzevargova@yahoo.com 
 
Abstract: Cereals in nutrition provide the energy necessary for daily functions and usual metabolic processes. Apart 
from being used as basic raw material in beer and whisky production, barley is more often used in baking industry 
through fortifying wheat products or through complete replacement of wheat flour with barley flour. Triticum monococcum 
L. is a wild wheat whose interest for cultivation rises due to dietetic nutritive aspects of this particular type of wheat, 
mainly because of the important role in preventing cancer, diabetes and chronic diseases. The aim of this abstract is to 
assess the knowledge and attitudes of consumers in the Republic of Macedonia and the Republic of Bulgaria regarding 
the consumption of cereals in daily nutrition and products from different cereals. 
Keywords: cereals, public opinion, Republic of Macedonia, Republic of Bulgaria. 
 
 
1. INTRODUCTION  
 
Eating habits and trends in production and consumption of food have health, ecological and social influences. 
European Union fights the characteristics of modern diseases such as: obesity, osteoporosis, cancer, 
diabetes, allergies and teeth problems. Developed countries also confront problems related to aging of the 
population, using energy-boosting food and non-balanced diet [1]. 
Food which has positive effects on people`s health contains ingredients which help in specific functioning of 
the body. Simply, food is fuel which provides the energy necessary for daily functions and normal metabolic 
processes [2]. Although wheat is considered a good source of calories and other nutritives, it is nutritionally 
poor as proteins in cereals are poor with essential amino acids such as lysine and threonine. Therefore, the 
complete or partial substitute of wheat with cheap raw materials helps to improve the nutritive quality of wheat 
products [3]. The purpose of this abstract is to analyse the consumption of cereal products by people in the 
Republic of Macedonia and the Republic of Bulgaria, as well as their knowledge about the use of barley and 
Тriticum monococcum in baking industry.  
 
2. MATERIAL AND METHODS 
 
For achieving the goal of this abstract, a survey was made which was completed by 109 people from the 
Republic of Macedonia (67% female and 33% male). The age limit of people completing the survey is the 
following: 11.9% under 20 years old, 45.9% 21-30 years old, 20.2% from 31 to 40 years old, 19.3% from 41 
to 50 years old and 2.8% from 51 to 60 years old. The education which they have or are going to achieve 
(whereas in process of achieving) is the following: 60.6% high education, 34.9% secondary education and 
4.6% Doctor of Science. In the Republic of Bulgaria, the survey was completed by 146 people (81.5% female 
and 18.5% male). The age limit of people who completed the survey is: 6.2% under 20 years old, 32.2% 21-
30 years old, 28.8% from 31 to 40 years old, 26% from 41 to 50 years old, 5.5% from 51 to 60 years old and 
1.4% over 60 years old. The education which they have or are going to achieve (whereas in process of 
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achieving) is: primary education 1.4%, 26% secondary education, 68.5% high education and 4.1% Doctor of 
Science. 
  
3. RESULTS AND DISCUSSION 
 
Cereal products such as biscuits, crackers and cereals for breakfast are a dominant source of energy for 
people`s diet, especially for children consuming cereals [4]. The answers to the question “Do you eat 
cereals?” are shown in Figure 1. 
 

 
 Figure 1. Answers to the question “Do you eat cereals?” 

 
From Figure 1 it can be seen that respondents in Macedonia (81.5%) as well as in Bulgaria (67%) use cereals 
in their nutrition. The answer “sometimes” was given by 17.8% respondents in Macedonia and 26.6% in 
Bulgaria, while the answer “no” was given by 0.7% in Macedonia and 6.4% by the respondents in Bulgaria. 
Reasons why respondents answered “no” to the previous question are shown in Figure 2. 
 

 
Figure 2. Possible reasons for not using cereals 

 
From Figure 2 it can be seen that respondents in the Republic of Bulgaria do not use cereals  because they 
are on a diet (42.9%), then, 28.6% respondents answered that they do not like food from cereals, 19% are 
intolerant to this type of food, and only 9.5% of the respondents answered that they suffer from chronic 
diseases. On the other hand, respondents in the Republic of Macedonia do not usually consume cereals 
because they are on a diet 33.3% and because they are intolerant to this type of food 33.3%, 28.6% of the 
respondents said that they do not like this type of food, and 6.7% do not use cereals because of chronic 
diseases. 
The answers of the respondents in the Republic of Macedonia and the Republic of Bulgaria to the question 
“What do you usually consume from the food from cereals?” are given in Fig. 3. 
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Figure 3. Answers to the question “What do you usually consume from the food from cereals?” (you can 

give multiple answers) 
 

Form Fig.3 it can be seen that in Macedonia, as well as in Bulgaria, bread is the most consumed food made 
from cereals (79.8% and 78.9% appropriately). Bread is one of the basic fundamental foods which is 
necessary in people`s diet. It is a product made from flour, water and other additives [5]. Dhingra and Jood 
quoted by Noorfarahzilah M. et. al.  (2014) point out to the fact that bread can be made by replacing 15% of 
wheat flour with barley flour and produce organoleptic acceptable bread with satisfying level of proteins, 
lysine, dietary fiber, β-Glucans and minerals. β-Glucans regulate the blood cholesterol and the level of 
glucose in blood [3].On the other hand, second product made from cereals, usually consumed by respondents 
in the Republic of Bulgaria is biscuits (58.9%). They can be a good candidate for functional products by using 
raw materials with established functional properties in their recipe structure. Moreover, biscuits are popular, 
every day consumed products which can last for a long time [6]. Unlike them, the answers to respondents in 
the Republic of Macedonia is muesli which is the second mostly consumed product from cereals (56%). 
Constant consumption of food made from whole grain (whole meal) flour is related to the reduce of people`s 
mortality [7].       
In the last few years, opinions of consumers about nutritive aspect of food and proper nutrition increase. 
Therefore, consumers care more about balanced and healthy nutrition. Moreover, consumers pay more 
attention to the label of food products searching for information whether the chosen food is safe and quality 
[8].   
Answers of the respondents to the question “Is it important for you to have proper information about the 
ingredients and energy value of biscuits?” are shown in Fig. 4. 
From Fig. 4 it can be seen that it is important for all respondents to have proper information about the 
ingredients and energy value of the biscuits. The same per cent of the respondents (11%) answered that the 
information about ingredients and energy value of biscuits is not important. Nakov Gj. et al. (2017) in their 
survey asked from customers to also classify the information given on the label, thus the most important 
information according to customers was the validity of the product, and the least important was the amount 
of salt [8]. Cereals are members of the large monocotyledonous grass family, the Gramineae [9]. Fig. 5 shows 
the answers of the respondents in the Republic of Macedonia and the Republic of Bulgaria to the question 
“Do you think that whole meal products (products from whole wheat grain) have positive effect on Your 
health?” 
From Fig. 5 it can be seen that 55.5% of respondents in Bulgaria and 61.5% respondents in Macedonia 
consider that wholegrain products have a positive effect on people`s health. 
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Figure 4. Answers to the question “Is it important for you to have proper information about the ingredients 

and energy value of biscuits?” 
 

 
Figure 5. Answers to the question “Do you think that wholemeal products (products from whole wheat 

grain) have positive effect on Your health?” 
 

 
Figure 6. Answers to the question “Would you buy biscuits which can lower the risk of certain illnesses 

when consumed regularly?” 
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From the s In materials used for analyzing people`s opinion about products from cereals the question “Would 
you buy biscuits which can lower the risk of certain illnesses when consumed regularly?” was asked. The 
answers are shown in Fig. 6. Shown results in Fig. 6 it can be seen that the respondents in Macedonia 
(69.7%) as well as in Bulgaria (65.1%) answered affirmatively, 4.5% (in Macedonia) and 4.1% (in Bulgaria) 
answered depending on the price. 
Barley grain belongs to the family of Poaceae, Triticeae и Hordeum tribe. The whole amount of grown barley 
is Hordeum vulgare. Barley (Hordeum vulgare) is a cereal which was used for making bread even in the 
Neolithic age. It is considered that firstly, it was grown in the Southwestern part of Asia or North Africa, while 
wild forms of barley (Hordeum spontaneum) can still be found in Western Asia [10]. The answers to the 
question what is barley used for are shown in Fig. 7. 

  
Figure 7. Answers to the question “What is barley used for?” 

  
From answers shown in Fig. 7 it can be seen that respondents mostly answered “in beer manufacturing” (in 
Macedonia 92.7%, in Bulgaria 79.5%). Minority of respondents in Macedonia (38.5%) consider that barley 
can be used in the biscuit manufacturing, whereas in Bulgaria minority of respondents (48.6%) consider that 
barley can be used in the bread manufacturing. 
Einkorn wheat (Triticum monococcum L.) is one of the oldest cereals suitable for organic agriculture. 
Compared to other cereals, Einkorn wheat is more resistant to diseases and can survive drier climate. Today, 
Einkorn wheat is grown only on the sides of the Mediterranean, but there is an increased interest for growing 
this culture again due to the more common science statements about dietary and nutritional aspects of this 
type of wheat, mostly its important role in the prevention of cancer, diabetes and chronic diseases [11]. The 
answers to the question “What type of cereal is Triiticum monoccocum?“ are shown in Fig. 8. 
From the shown answers in Fig. 8 it can be seen that even 72.5% from the respondents in the Republic of 
Macedonia have not heard about this type of cereal. This is because even if this type of cereal can be found 
on the market in the Republic of Macedonia, people are not informed about it. On the other hand, Triiticum 
monoccocum wheat is present on the market in the Republic of Bulgaria and its use is more and more 
intensified. 
 
4. CONCLUSION 

 
From the conducted social analysis in the Republic of Macedonia and the Republic of Bulgaria it was 
determined that most of the respondents from both countries consume cereals, and majority of those who do 
not consume cereals in the Republic of Macedonia stated that they are intolerant to this type of food, whereas 
in the Republic of Bulgaria, most of the respondents do not consume cereals due to being on a diet. In both 
countries, bread is mostly consumed as a product from cereals. Regarding the importance of the information 
about energy value and ingredients of the products, the respondents stated that it is important for them to 
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have proper information. Respondents consider that wholegrain products have a positive effect on people`s 
health, and when buying biscuits, respondents would mostly buy biscuits which can lower the risk of certain 
illnesses when consumed regularly. In both countries, respondents have knowledge that barley is used in the 
beer manufacturing, minority of the respondents in the Republic of Macedonia consider that barley can be 
used in biscuits manufacturing. Most of the respondents from the Republic of Macedonia have not heard 
about the Triiticum monoccocum cereal, which is due to the absence of this type of wheat on the market, 
whereas in the Republic of Bulgaria this type of wheat is already present on the market and has bigger and 
bigger use.  
 

 
Figure 8. Answers to the question “What type of cereal is Triiticum monoccocum?“ 
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Abstract: Bulgaria has a very rich fungal flora due to its phytogeographical position. The screening of chemical content 
and active substances of mushrooms becomes an important subject not only for Bulgaria but also for all over the world. 
In the last decade, Analyses on phytochemical and biological activity of fungi have gradually increased as a result of 
improvement in the number and quality of facilities. In the scope of the present research, medicinal mushrooms; 
Craterellus tubaeformis was analyzed for fatty acid compositions by GC-FID, tocopherols by HPLC-fluorescence, and 
Oil content by Soxhlet. The ongoing research will lead to a new generation of foods, and will certainly promote their 
nutritional and medicinal use. 
Keywords: Oil content, Fatty acid, Tocopherols, Craterellus tubaeformis, Batak mountain, Bulgaria. 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
Different mushrooms were studied by the scientific community,in searching for new therapeutic alternatives, 
and the resultsproved their bioactive properties. Mushrooms are rich sources of nutraceuticals responsible 
for their antioxidant, antitumor, and antimicrobial properties. Besides their pharmacological features, wild 
mushrooms are becoming more important in our diet due to their nutritional value, related to the high protein 
and low fat/energy contents.  
Craterellus tubaeformis is a beneficial nutrient for human health with high levels of vitamins B and C [1]. 
Natural antioxidants can be used as an effective tool against oxidative damage which can result in ageing 
and degenerative diseases [2]. Some mushrooms are an important source of natural antioxidants and 
essential fatty acids. Many studies have been conducted individually on fatty acids, antioxidant activities, 
mineral and trace elements of mushrooms [3,4]. But fatty acid composition of mushrooms have not been 
evaluated altogether.  
Our objective was to evaluate the fatty acid composition wild edible medicinal mushroom specie (Craterellus 
tubaeformis) collected from Bulgaria.  
 
2. METHODS 
 
2.1. Mushroom Samples 
 
Fifteen mushroom samples were collected in 2014 and 2017 from the Batak mountain by the authors 
themselves. 

mailto:lkd@abv.bg
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The Batak mountain is located in western Rhodopes. Its western border is defined by the Chepinska river, 
the southern border – by Dospatska river and Dospat dam, the eastern border – by Vacha river and the 
northern border – by the Thracian Plane (GPS41°46'02.6"N 24°08'48.4"E). The regions is industry-free and 
is characterised with forests, land and low buildings. 
 
2.2. Reagents 
 
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 MΩ 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. Determination of Oil content 
 
The seeds (10 g sample) were air-dried and the oil was extracted with n-hexane in Soxhlet for 8 h [5]. The 
solvent was partly removed in rotary vacuum evaporator, the residue was transferred in pre-weight glass 
vessels and the rest of the solvent was removed under stream of nitrogen to a constant weight to determine 
the oil content. 
 
2.4. Determination of Fatty acids 
 
The fatty acid composition was determined by gas chromatography after transmethylation of the sample with 
2% H2SO4 in absolute CH3OH at 50°C [6]. Fatty acid methyl esters (FAME) were purified by thin-layer 
chromatography (TLC) on 20 x 20 cm plates covered with 0.2 mm silica gel 60 G (Merck) layer with mobile 
phase n-hexane:diethyl ether (97:3, v/v). GC was performed on a HP 5890 series II (Hewlett Packard 
GesmbH, Vienna, Austria) gas chromatograph equipped with a 75 m x 0.18 mm (I.D.) x 25 μm (film thickness) 
capillary column Supelco and a flame ionization detector. The column temperature was programmed from 
140°C (5 min), at 4°C/min to 240°C (3 min); injector and detector temperatures were kept at 250°C. Hydrogen 
was the carrier gas at a flow rate 0.8 mL/min; split was 1:50. Identification of fatty acids was performed by 
comparison of retention times with those of a standard mixture of fatty acids subjected to GC under identical 
experimental conditions [7]. 
 
2.5. Determination of Tocopherols 
 
Tocopherols were determined directly in the oil by high performance liquid chromatography (HPLC) on a 
Merck-Hitachi (Merck, Darmstadt, Germany) instrument equipped with 250 mm x 4 mm Nucleosil Si 50-5 
column (Merck, Darmstadt, Germany) and fluorescent detector Merck-Hitachi F 1000. The operating 
conditions were as follows: mobile phase of n-hexane: dioxan, 96:4 (by volume), flow rate 1.0 ml/min, 
excitation 295 nm, emission 330 nm. 20 μl 2% solution of crude oil were injected. Tocopherols were identified 
by comparing the retention times with those of authentic individual tocopherols. The tocopherol content was 
calculated on the base of tocopherol peak areas in the sample vs. tocopherol peak area of standard 
tocopherol solution [8]. 
 
2.6. Statistical 
 
SPSS (Statistical Package for Social Science) program for Windows was used for statistical data processing. 
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3. EXPERIMENTAL 
 
The oil content, Tocopherol, Fatty acid compositions of mushrooms (Craterellus tubaeformis) were given in 
Table 1. 
Chromatogram of FAMEs of mushroom (Craterellus tubaeformis) is given in Figure 1. 
 
Table 1. Oil content, Tocopherol, Fatty acid composition of mushrooms (Craterellus tubaeformis) 

Mushrooms (Craterellus tubaeformis) 
Oil content, % 4.1 

α-Tocopherol, % 51.7 
γ-Tocopherol, % - 
δ-Tocopherol, % 48.3 

Total tocopherols, mg/kg 17 
Fatty acids, %  

С 12:0 Lauric - 
С 14:0 Myristic 0.3 
С 15:0 Pentadecanoic 0.6 
С 16:0 Palmitic 17.7 
С 16:1 Palmitoleic 0.8 
С 17:0 Margaric 0.3 
С 18:0 Stearic 14.5 
С 18:1 Oleic 54.9 
С 18:2  Linoleic 7.5 
С 18:3  Linolenic 0.2 
С 20:0 Arachidic 0.6 
С 20:1 Gadoleic 0.6 
С 20:2  Eicosadienoic 0.9 
С 20:3  Eicosatrienoic 0.1 

С 20:4  Arachidonic 0.1 

С 20:5  Eicosapentaenoic 0.4 
С 22:0 Behenic 0.5 

SFA 34.5 
UFA 65.5 
MUFA 56.3 
PUFA 9.2 

*- Not identified; SFA – saturated fatty acids; UFA – unsaturated fatty acids; MUFA – monounsaturated fatty 
acids; PUFA – polyunsaturated fatty acids 
 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Eicosatrienoic_acid&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Eicosapentaenoic_acid
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Figure 1. Chromatogram of FAMEs of mushroom (Craterellus tubaeformis) 

1 – Lauric acid; 2 – Myristic acid;  4 – Pentadecanoic acid; 5 – Palmitic acid; 7 – Palmitoleic acid; 8 – 
Margaric acid; 10 – Stearic acid; 11 – Oleic acid; 14 – Linoleic acid; 15 – Arachidic acid; 16 – Linolenic 

acid; 17 – Gadoleic acid; 18 – Eicosadienoic acid; 19 – Behenic acid; 20 – Eicosatrienoic acid; 21 – 
Arachidonic acid; 25 – Eicosapentaenoic acid 

 
 
4. RESULTS 
 
Oil content of the sample was relatively low (4.1%) but higher than those of other species of mushrooms. The 
results obtained in this study are consistent with the previously reported results in the literature [4,9]. In 
addition to linoleic acid, the other fatty acids such as oleic acid, palmitic acid, penthadecenoic acid and 
linoelaidic acids were also found in the mushroom samples.  
Total tocopherol content was found to be 17 mg/kg and the amount of α- and δ-tocopherol was about 50.0%. 
Unsaturated fatty acids prevailed in the oil from mushroom (65.5%) and the content of MUFA consisted of 
56.3%. On the other hand, the amount of PUFA was much lower (9.2%). Oleic acid predominated in the 
triacylglycerols (54.9%), followed by palmitic (17.7%) and stearic acid (14.5%). The quantity of linoleic acid 
was found to be 7.5% and the other fatty acids were from 0.1 to 0.9%. 
 
5. CONCLUSIONS 
 
The ongoing research will lead to a new generation of foods, and will certainly promote their nutritional and 
medicinal use. 
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Abstract: The thermodynamic diagrams for the systems water essential oil from dill (fruits and leaves) were drawn. 
Equations were derived by which the vapor phase at certain liquid phase can be calculated for the essential oil-water 
systems mentioned above. Using the McCabe – Thiele graphic analytical method, the theoretical and actual number of 
trays for a cohobation column processing distillation waters from dill was calculated. The calculations were carried out 
for three concentrations of the dill distillation waters fed into the column – minimal, average and maximal. The height of 
the cohobation column for processing dill distillation waters was determined.  
Keywords: dill, essential oils, chemical composition, cohobation column, 
 
1. INTRODUCTION 

 
The mass exchange processes of rectification are widely used in various fields of industry. Rectification is a 
process of separation of liquid mixtures on the basis of the different volatilities of its components and as 
results of the countercurrent interaction between vapor and liquid phases. In essential oil industry, it is used 
to isolate aromatic components from essential oils, purification of essential oils as well their fractionation 
[2,7,10,11,12,17].  
By the distillation of an essential oil from raw material with water vapor, it is assumed that the essential oil 
and water are mutually insoluble and the essential oil has one component, in some cases two components 
[13].  
During rectification and distillation, part of the aromatic substances present in the liquid phase pass into the 
vapor phase while others – from vapor to liquid phase.  
Various essential oil raw materials are subjected to distillation (either vapor or liquid one) on industrial scale. 
The extraction of the oil from the raw material gives primary essential oil and primary distillation water. The 
primary distillation waters contain certain amount essential oil which has been carried mechanically away, 
emulsified and dissolved. It can be extracted by a process of secondary distillation (cohobation) [14,17]. 
By cohobation, according to the first law of Konovalov, the vapor phase is rich in the easily volatile component 
– the essential oil and its concentration on the vapor phase is several times higher than that in the distillation 
waters [3]. 

Many Bulgarian authors calculated the number of theoretical trays necessary to determine the height of 
the cohobation column for the processing of various essential oil sources. [1,15,16].  

Dill (Anethum graveolens L.) is an annual grassy herb of the family Apiaceae. The essential oil is secreted 
in channels in all parts of the plant: stem 10-20 g.kg-1, leaves 1-5 g.kg-1, umbels by buttoning and flowering 
12-20 g.kg-1, fruits 30-60 g.kg-1. The oil is used in cosmetics, food industry and medicine [3,14]. 
 
2. MATERIALS AND METHODS 
 

The thermodynamic equilibrium diagrams for the systems essential oil – water were drawn by a method 
described in the literature [2,6,15].  
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To calculate the diagrams, the values of the main components of the essential oils extracted from dill 
grass and fruits were used [4]: 
 - for dill grass–carvone (34,51 %), limonene (21,02 %), p-cymene (17,59 %), α-phellandrene (19,69 %) and 
dehydrocarvone (7,17 %). 
- for dill fruits: limonene (35,79 %), carvone (57,98 %) and p-cymene (6,22 %). 

For the drawing of the thermodynamic equilibrium diagrams essential oil – water at certain pressure, the 
boiling temperatures of the components were taken from literary sources [3].  

The cohobation columns operate under atmospheric pressure so the values for water were taken at that 
pressure [8]. 

The calculation of an experimental cohobation column was carried out using parameters reported in the 
literature [15]. The concentration of the essential oil in the distillation waters were also taken from literary 
sources [14]. Table 1 shows the molar concentration of the incoming distillation waters and the distillate 
obtained. The concentration of the cube residue in the distillation waters with different initial concentration 
studied was assumed to be xW = 0,0001 for the grass and fruit oils.  

The graphic analytical method of McCabe – Thiele was used to determine the necessary number of trays 
in the column [2,5,9,12,13]. 
 
Table 1. Molar concentration of the incoming distillation waters, the distillate and the cube residue 

Denotation 
Minimal concentration. 

Medium  
concentration Maximal concentration 

% mol % mol %  mol 
Dill grass 

xF* 0,039 0,062 0,084 
xD** 0,305 0,465 0,632 

Dill fruits 
xF* 0,039 0,059 0,079 
xD** 0,290 0,442 0,594 

*- concentration of the incoming distillation waters;**-concentration of distillate. 
 

After drawing the working straight line by the graphic analytical method of McCabe – Thiele, the step-
shaped line for the determination of the theoretical number of trays was drawn. 

The actual number of trays was calculated by equation 1 [2, 13]: 
 

 
(1) 

 
The value of the coefficient of efficiency can be determined precisely enough from experimental data 

only. Usually, the coefficient of efficiency of the trays is within the range 0,2-0,9 [2, 13].  
The height of the cohobation column was calculated by equation 2 [12]:  

 

                                                                   H=H1+H2+H3+(nr-1).h                                                         (2) 
 

The equation gives column height and for a cohobation column it is the sum of the cube height (H1), the 
distance between the upmost tray and the top of the column (H3) and the product (nд-1).h, където nr is the 
actual number of trays and h – the distance between the trays; here the distance between the individual parts 
of the column (H2) is neglected since the cohobation column is the depleting part of a rectification column. 
 
 

η
T

Д
nn =
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3. RESULTS AND DISCUSSION 
 

The thermodynamic diagrams illustrating the vapor-liquid equilibrium of the system dill oil (grass and 
fruits) – water are presented in Fig.1. 

 

Fig. 1. Thermodynamic diagram of the vapor-liquid equilibrium  
of the system essential oil - water 

1 - for the system dill grass oil - water; 2 - for the system dill fruit oil – water. 
 

Based on the graphical dependencies, equations for calculation of the concentration of the vapor phase 
in the system essential oil – water were derived which were as follows: 

- for essential oil from dill grass -  y = 23,2016.x + 9.10-15; 
- for essential oil from dill fruits - y = 15,551.x – 5.10-15; 
where: y is the concentration of the vapor phase for the system essential oil – water, mol. %; 
      х is the concentration of the liquid phase for the system essential oil – water, mol. %. 
Using the equations derived the concentration in the concentration in the vapor phase was calculated. It 

can be seen from the data that for the coefficient multiplying the liquid phase concentration of the system 
essential oil from dill grass – water is higher than the theoretically calculated one for the system essential oil 
from fill fruits – water which is due to the different components contained in the oils. This confirmed the data 
obtained for the other systems essential oil – water with different oils [16]. 

On the basis of the graphical dependencies obtained for the vapor-liquid mixture in the system essential 
oil from dill (grass and fruits) – water, the step-shaped line showing the number of theoretical trays of the 
column was drawn 

It was assumed for the calculation of the actual number of trays that η = 0,6.  
The results obtained from the calculation of the actual number of trays are presented in Table 2 and the 

height of the cohobation column in Table 3.  
It can be seen from these data that the height of the cohobation column was highest at the maximal 

concentration of the distillation waters regardless whether essential oil from dill oil or dill fruits is processed. 
The analysis of the results presented showed that the highest number of actual trays was the highest at 

the maximal concentration of the distillation waters. It should be noted also that the number of trays at medium 
and maximal concentrations are close to each other which can be explained with the small difference between 
the concentrations in the distillation waters.  
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Table 2. Determination of the theoretical and actual number of trays 

denotation dimension Minimal 
concentration, % 

mol 

Medium 
concentration, % 

mol 

Maximal 
concentration, % 

mol 
Dill grass 

nT number 46 50 52 
nД number 77 81 87 

Dill fruits 
nT number 45 48 50 
nД number 75 80 81 

 
Table 3.Determination of the height of the cohobation column 

denotation dimension Minimal 
concentration, % 

mol 

Medium 
concentration, % 

mol 

Maximal 
concentration, % 

mol 
Н1 = (2,5÷3)h M 0,125 
Н2 =(2÷2,5)h M 0,1 

Dill grass 
(nд-1)h M 3,80 4,00 4,30 
Нtotal M 4,03 4,23 4,53 

Dill fruits 
(nд-1)h M 3,70 3,95 4,00 
Нtotal M 3,93 4,13 4,23 

 
The height of the cohobation column determined on the basis of the calculations above turned out to be 

between 3,93 and 4,53 m. The values obtained for the two kinds of oils are commensurable and in 
comparatively in narrow margins. This is due to the close values of the components identified in the oils. 
 
4. CONCLUSION 
 

The composition of the essential oil has significant effect on the drawing of the thermodynamic phase 
diagrams of the systems essential oil – water, as well as on the deriving of the equations for these systems 
but not on the height of the cohobation column determined on the basis of these diagrams.  
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Abstract: The essential oil of white oregano (Origanum vulgare subsp. Hirtum) is a product with a complex composition. 
To analyze such products, software-based sensors are used that combine data from multiple hardware sensors. 
Combining gas sensor data may result in dropping or inaccurate reading of one of them. The effect of dropping the 
output signal from a separate sensor is an important task in using combined data from gas sensors as the lack of such 
a preliminary analysis may result in inaccurate results. The work presented in the report relates to the application of 
output characteristics of gas sensors to differentiate the aroma of essential oils obtained from different parts of the plant 
by combining the sensor data and classifying it. The impact of individual hardware gas sensors on the precision of a 
software sensor has been determined in the separation of essential oils of white oregano by their aroma. 
Keywords: White oregano, Essential oil, Gas sensor, Software sensor, Discriminant function analysis 
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1.УВОД 
 
 Етеричните масла от бял риган (Origanum vulgare subsp. Hirtum) намират приложение във 
фармацефтиката, хранителното производство и парфюмерията [6]. Текущите изследвания [1,3] 
свързани с етеричните масла от бял риган показват, че продуктът е със сложен състав и аромата му 
може да бъде анализиран чрез органолептична оценка или с технически средства като газова 
хроматография и спектрофотометричен анализ. 
 На съвременното ниво на развитие на науката и техниката се наблюдава навлизане на 
мултисензорни устройства, използващи сензори за газ, които се използват за анализ на аромата на 
етерични масла от бял риган и разграничаването на маслата чрез класификатори като 
дискриминантен анализ, k-най-близки съседи, метод на опорните вектори [4,8].  

Поради комплексния състав на етеричните масла се наблюдава използване на софтуерно-
базирани сензори, които не са технически реализирани, а всъщност извличат данни от един или 
повече хардуерно-базирани сензори и въз основа на техните стойности изработват собствен 
резултат. Една от основните задачи при работа със софтуерните сензори е съвместяването на 
данните, получени от няколко хардуерни източника, при което могат да се генерират синтетични 
показания за нови характеристики [9,11]. По-често използвани методи за съвместяване на данни от 
сензори са размита логика, анализ на главните компоненти, филтър на Калман. По-често използван 

mailto:zlatin.zlatev@trakia-uni.bg
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метод за тази цел е филтър на Каламан, защото за него са налични микропроцесорни системи, които 
го реализират и чрез тях могат да бъдат изграждани измервателни устройства [4]. 

При комбинирането на данни от сензори за газ може да се получи отпадане или неточно 
отчитане на някой от тях. Отчитането на влиянието от отпадането на изходния сигнал от отделен 
сензор е съществена задача при използването на комбинирани данни от сензори за газ, тъй като 
липсата на такъв предварителен анализ може да доведе до получаване на неточни резултати [2,7,13]. 

Целта на доклада е да се приложат изходни характеристики на сензори за газ при 
разграничаване на аромата на етерични масла, получени от различни части на растението като се 
комбинират данните от сензорите и се направи класификация. 
 
2.МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
 

Използвани са етерични масла от растението бял риган, добит в региона на Ивайловград, 
България. Маслата са получени чрез водна екстракция като е използвано съотношение 1/10 материал 
към вода. Използвани са по три проби от всеки вид етерично масло. 
 Етеричните масла от бял риган са от свежи стръкове, изсушени съцветия и изсушени листа. 

Система за измерване на газ. За получаване на данни за измерваните газове е използвана 
система, подробно представена в [15]. Системата използва металоксидни газови сензори от серия 
MQ-xx.: MQ-3, отчитащ наличие на алкохол; MQ-4, отчитащ газ метан; MQ-6, отчитащ наличие на газ 
пропан-бутан, изобутан; MQ-135, отчитащ наличие на бензен, алкохол, дим, амоняк и др. 

Сензорите MQ-3, MQ-4 и MQ-6 са монтирани на универсална платка, MQ-135 е предварително 
монтиран във вид на модул от производителя. Захранващото напрежение е 5V DC. Подбрани са 
товарни съпротивления RL=20kΩ за сензорите MQ-3, MQ-4 и MQ-6, които се свързват в изходната 
верига на сензорите, според спецификацията на производителя. Сензорът MQ-135 е във вид на модул 
и при него са монтирани всички необходими елементи, като е добавен и цифров изход, реализиран 
със сравняващ елемент посредством операционен усилвател. 

На фигура 1 е представена схематично камерата, в която са монтирани сензорите. Монтирани 
са два по два един срещу друг. 
 

 

Фиг.1. Измервателна камера със сензори за газ 

 
Първите два от към отвора на камерата са на по-голямо разстояние един от друг, а другите 

два са по-близко един до друг като целта е газът, навлязъл в камерата да достигне едновременно до 
всички сензори. Газът постъпва в камерата през отвор, отчита се от сензорите и напуска камерата. 
Изтеглянето на газа към и от камера се извършва с вентилатор като пред него е поставен порест 
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материал (дунапрен) с цел намаляване скоростта на въздушния поток и задържане на газа в 
камерата. Времето за задържане на газа в камерата е установено опитно от екипа, разработил 
системата за получаване и обработка на данни от газови сензори. 

Изглаждане на изходни характеристики на сензори за газ. Използван е филтър от тип 
„пълзящо средно“. Този тип филтър изглажда данните като замества всяка точка със средното от 
съседните й, дефинирани в участъка от кривата. Действието е както при нискочестотен филтър със 
следното уравнение: 
 

𝑦𝑦𝑠𝑠 =
1

2𝑁𝑁 + 1
(𝑦𝑦(𝑖𝑖 + 𝑁𝑁) + 𝑦𝑦(𝑖𝑖 + 𝑁𝑁 − 1) + ⋯+ (𝑦𝑦(𝑖𝑖 − 𝑁𝑁)) (1) 

 
където: ys(i) е изгладената стойност в i-тата точка; N – брой на съседните точки от двете страни на 
ys(i); 2N+1 – обхват. 
 Обхватът трябва да е с четна стойност. Изглажданата точка трябва да е в центъра на обхвата. 
Той се настройва по точките, които не принадлежат на съседните от двете му страни. Крайните точки 
не могат да бъдат изглаждани тъй като за тях не може да се настрои обхват. 

Анализ на изходни характеристики на сензори за газ. На фигура 2 са представени 
основните параметри на изходна характеристика на сензори за газ [14]. 
 

 

Фиг.2. Основни параметри на изходна характеристика на сензор за газ 

 
Характеристиката представлява изменението на изходното напрежение във времето. ybl е 

началното изходно напрежение на сензора преди подаване на газа. Времето t1 описва достигането на 
инфлексната точка в началото на процеса на откриване на газ от сензора. Тази точка е y1, достигната 
за време t1 и показва най-голямата скорост на изменение на изходната реакция на сензора. 
Инфлексната точка може да бъде определена чрез първа производна на изходната характеристиката 
и ще бъде тази, при която производната достига своят пик. Установената стойност yss показва 
максималната реакция на сензора в зависимост от концентрацията на съответния газ. Важна част от 
изходната характеристика на сензора за газ е установяването му след като е спряно подаването на 
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газ към сензора. Трите основни параметъра, които описват това установяване са: времето за 
установяване tr; време t2 за достигане на инфлексна точка y2. 

Комбиниране на данни от сензори за газ. В настоящата работа данните са обработени с 
филтър на Калман, представен в [12]. Комбинирането им се реализира чрез централна гранична 
теорема [5]  и Fraser-Potter fixed-interval smoother [7,10]. 

Изходният комбиниран сигнал yc и неговата дисерсия σc са изчислени по: 
 

𝑦𝑦𝑐𝑐 = 𝜎𝜎𝑐𝑐2(𝜎𝜎1−2𝑥𝑥1 + 𝜎𝜎2−2𝑥𝑥2 + 𝜎𝜎3−2𝑥𝑥3) 

𝜎𝜎𝑐𝑐2 = (𝜎𝜎1−2 + 𝜎𝜎2−2 + 𝜎𝜎3−2)−1 
(2) 

 
където x1, x2 и x3 са едновременно измерените сигнали с техните дисперисии σ1, σ2 и σ3. 
 Резултатите са обработени с дискриминантен класификатор, използващ нелинейни 
разделящи функции [11]. 
 
3.РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 
 

Получаване, обработка и анализ на изходни характеристики на сензори за газ. 
Получените изходни характеристики на сензорите за газ са изгладени с филтър от тип „пълзящо 
средно“. При изглаждането са използвани по 5 предходни точки от изходната характеристика на 
сензора. 

На фигура 3 са представени оригиналните и изгладени изходни характеристики на сензорите 
за газ. При оригиналните характеристики се наблюдава наличие на шум. След прилагане на филтър 
тези шумове са изчистени, което позволява определянето на параметрите на характеристиките в 
зависимост от аромата на етеричните масла. 
 

  

а) оригинални характеристики б) изгладени с филтър „пълзящо средно“ 

Фиг.3. Изходни характеристики на сензор MQ-6 за етерични масла от бял риган 

  
Определянето на параметрите на изходните характеристики на газовите сензори е направено 

с помощта на първата им производна. 
 На фигура 4 е представено получаването на първа производна на изходна характеристика на 
сензор MQ-6 за етерично масло от съцветие на бял риган. 
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Фиг.4. Първа производна на изходна характеристика на сензор за газ 

 
 В таблица 1 са нанаесени получените параметри на изходните характеристики на газовите 
сензори. Сензорът MQ-3 не показва изменение в изходните си характеристики при отчитане на 
аромата на етеричните масла от бял риган. Високи стойности на изходното напрежение на сензорите 
MQ-4, MQ-6 и MQ-135 се получават при етеричното масло от сухо съцветие, при което yss е с най-
високи стойности. Изходните напрежения на сензорите са с близки стойности при маслата от свеж 
стрък и сухи листа. 
 
Таблица 1. Параметри на изходни характеристики на сензори за газ 

Сензор  Част от растението t1 t2 tr ybl y1 yss y2 
 Сухо съцветие  0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

MQ-3 Свеж стрък 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 
 Сухи листа 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 
 Сухо съцветие  6,00 4,00 12,00 1,70 0,15 0,50 0,20 

MQ-4 Свеж стрък 6,00 2,00 8,00 1,70 0,10 0,16 0,07 
 Сухи листа 8,00 4,00 5,00 1,70 0,10 0,22 0,07 
 Сухо съцветие  6,00 5,00 26,00 1,15 0,15 0,37 0,18 

MQ-6 Свеж стрък 7,00 6,00 12,00 1,15 0,14 0,25 0,14 
 Сухи листа 5,00 4,00 23,00 1,15 0,12 0,25 0,12 
 Сухо съцветие  4,00 14,00 38,00 2,60 1,40 2,20 0,90 

MQ-135 Свеж стрък 5,00 13,00 35,00 2,60 1,10 2,10 0,90 
 Сухи листа 7,00 11,00 37,00 2,60 1,10 1,90 0,80 

 
 Направена е проверка на възможностите за разграничаване на аромата на етерични масла от 
различни части на растението бял риган чрез газови сензори. Използван е метод „Анализ на главните 
компоненти“. Като критерий е подбрана установената стойност на характеристиките yss. 
 На фигура 5 са представени резултатите от анализ на главните компоненти. За описание на 
опитните данни са необходими две главни компоненти. Първата главна компонента описва опитните 
данни с 84%, а втората с 25,5%. От фигурата се вижда, че сензорът MQ-135 е подходящ за 
разграничаване на етерични масла от свежи стръкове и сухи листа. Двата сензора MQ-4 и MQ-6 могат 
да разграничават аромата от съцветието. Сензорът MQ-3 не показва изменение на своите 
характеристики при измерване, което е показателно, че в етеричните масла от бял риган не са 
налични алкохолни съединения, които биха предизвикали изходна реакция в сензора. 
 Получените резултати показват, че директното използване на изходния сигнал от сензорите за 
газ е нецелесъобразно, защото се получават близки по стойност резултати за етеричните масла от 
свеж стрък и сухи листа. Необходимо е да се търси по-усъвършенстван метод за разграничаване на 
аромата на маслата. Такъв метод е комбинирането на данни от газови сензори. 
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а) определяне на брой главни компоненти б) резултати от анализа 

Фиг.5. Анализ на главните компоненти по установена стойност на изходни характеристики на газови 
сензори 

 
Комбиниране на данни от сензори за газ. На фигура 6 е представена блок-схема на 

разработения софтуерен сензор. Сигналите от газовите сензори се филтрират прецизно от филтър 
на Калман и се подават към блок за комбиниране. На изхода на сензора се получава комбиниран 
синтетичен сигнал 
 

 

Фиг.6. Блок-схема на софтуерен сензор 

 
 На фигура 7 са представени комбинираните данни от газови сензори за трите вида етерични 
масла. Наблюдава се по-добра разграничимост в сравнение с директното използване на хардуерните 
сензори. 
 Направена е проверка на възможността за разделяне на комбинираният сигнал от четирите 
сензора за газ с дискриминантен анализ използващ нелинейна разделяща функция. На фигура 8 е 
представен резултат за едновременно разделяне на трите вида етерични масла по синтетичния 
сигнал от софтуерния сензор. Наблюдава се ясна разделимост на трите вида етерични масла. 
Общата грешка на класификация при този пример е е=0%. 
 Направен е анализ на проблема за работата на софтуерния сензор при отпадане на някой от 
хардуерните сензори за газ. Поетапно са изключвани всеки един от сензорите и е правена нова 
класификация с дискриминантен анализ. 
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а) Данни получени от сензор MQ-6 б) Комбинирани данни с използване на всички 
сензори 

Фиг.7. Данни от газови сензори за три вида етрични масла от бял риган 

 
 

 

Фиг.8. Едновременно разделяне на три вида етерични масла с дискриминантен анализ 

 
 На фигура 9 са представени примери за отделимостта на етерични масла при изключване на 
някой от хардуерните сензори за газ. Наблюдава се припокриване на данните от софтуерния сензор 
за етерични масла от свежи стръкове и съцветие при отпадане на хардуерния сензор MQ-136. При 
отпадане на сензор MQ-6 се наблюдава припокриване на данните за етерични масла от съцветие и 
сухи листа. 
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А) отпадане на MQ-135, e=27% Б) отпадане на MQ-6, e=23% 

Фиг.9. Примери за едновременна класификация при отпадане на сензори 

 
 На фигура 10 е представена грешката при едновременна класификация на трите вида 
етерични масла при отпадане на сензори. В легендата са посочени отпадналия сензор. По 
хоризонталната ос са нанесени използваните нелинейни разделящи функции, а по вертикалната – 
общата грешка на класификация.  
 

 

Фиг.10. Обща грешка на класификация при отпадане на хардуерен сензор 

 
 От анализа на едновременното разделяне на трите вида етерични масла при отпадане на 
някой от хардуерните сензори се установи, че голямо влияние върху крайния резултат оказват 
сензорите MQ-6 и MQ-135, при което общата грешка на класификация нараства до е=31%. Освен това 
при отпадането на хардуерен сензор припокриването на класовете се различава и няма ясна 
тенденция. Това е предпоставка да се направи проверка за разделимостта между всеки два класа и 
по този начин да се прецизират резултатите за класификация при отпадане на хардуерни сензори. 
 Направена е проверка за класификация между всеки два класа по данни от софтуерен сензор 
при отпадане на някой от хардуерните. 
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 На фигура 11 е представен пример за разделимост между етерични масла от свеж стрък и сухи 
листа при отпадане на сензорите MQ-3 и MQ-135. Резултатите показват, че влияние върху работата 
на софтуерния сензор оказва отпадането на сензор MQ-135. 
 

  

a) при отпадане на MQ-3, e=0% b) при отпадане на MQ-135, e=42% 

Фиг.11. Разделимост на етерични масла от свеж стрък и сухи листа при отпадане на хардуерни 
сензори 

 
 В таблица 2 са нанесени резултатите за обща грешка на класификация при отпадане на един 
от хардуерните сензори. Отпадането на сигнала от сензорите MQ-3 и MQ-4 не оказват влияние върху 
работата на софтуерния сензор и върху разделимостта на данните за етерични масла. Силно влияние 
върху разграничаването на етеричните масла, с достигане на общата грешка на класификация е=35-
47%, оказват сензорите MQ-6 и MQ-135, като при отпадане на последния разграничаването на 
ароматите на етеричните масла от бял риган не е възможно. 
 
Таблица 2. Обща грешка на класификация e,% при отпадане на хардуерен сензор 

Отпаднал сензор MQ-3 MQ-4 MQ-6 MQ-135 

Клас 
Разделяща функция 

p1-p2 p1-p3 p2-p3 p1-p2 p1-p3 p2-p3 p1-p2 p1-p3 p2-p3 p1-p2 p1-p3 p2-p3 

Quadratic 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 38% 0% 42% 42% 42% 
Diagquadratic 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 35% 0% 40% 40% 40% 
Mahalanobis 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 42% 0% 47% 47% 47% 
р1-свеж стрък; р2-сухи листа; р3-съцветие 

 
 
5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Етеричното масло от бял риган (Origanum vulgare subsp. Hirtum) е продукт със сложен състав. 
За анализ на такива продукти се използват софтуерно базирани сензори, които комбинират данните 
от няколко хардуерни сензора. 

При комбинирането на данни от сензори за газ може да се получи отпадане или неточно 
отчитане на някой от тях. Регистрирането на отпадане на изходния сигнал от отделен сензор е 
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съществена задача при използването на комбинирани данни от сензори за газ, тъй като липсата на 
такъв предварителен анализ може да доведе до получаване на неточни резултати. 

Получените резултати показват, че директното използване на изходния сигнал от сензорите за 
газ е нецелесъобразно, защото се получават близки по стойност резултати за етеричните масла от 
свеж стрък и сухи листа. Необходимо е да се търси по-усъвършенстван метод за разграничаване на 
аромата на маслата. Такъв метод е комбинирането на данни от газови сензори. 

Установено е, че трите вида етерични масла могат да бъдат разграничавани чрез изходният 
сигнал на софтуерен сензор, защото общата грешка на класификация е е=0%. 

Използвани са четири сензора за газ MQ-3, MQ-4, MQ-6 и MQ-135. Установено е, че отпадането 
на сигнала от сензорите MQ-3 и MQ-4 не оказват влияние върху работата на софтуерния сензор и 
върху разделимостта на данните за етерични масла. Силно влияние върху разграничаването на 
етеричните масла, с достигане на общата грешка на класификация е=35-47%, оказват сензорите MQ-
6 и MQ-135, като при отпадане на последния разграничаването на ароматите на етеричните масла от 
бял риган не е възможно. 
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INVESTIGATION OF THE BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES CONTAINED IN FOREST FRUITS 
FOR THE PURPOSE OF USING THEM AS A RAW MATERIAL FOR THE PRODUCTION OF 

FUNCTIONAL BEVERAGES 
R.Stefanova, A.Georgieva, K.Krastev 

Trakia University, Faculty of Technices and Technologies, Yambol 
 

Abstract: Were studied chemical composition, total content of anthocyanins pigments and aminoacid composition in  
forest fruits S. ebulus L., Vaccinium myrtillus L., Vaccinium vitis idaea L., Rubus caesius L., Ribes nigrum и Grataegus 
monogyna for the purpose of using them as a raw material for the production of functional beverages. 
In the course of the work, it has been established that the berries are a valuable raw material for obtaining functional 
beverages. 
They are the source of many biologically active substances such as vitamins, polyphenol compounds, pigment and 
pectin substances, amino acids and macroelements. 
Keywords: forest fruits, anthocyanins, biologically active substances, macroelements, vitamins, functional beverages. 

  
 

1. INTRODUCTION 
 
One of the main conditions for the creation of functional food products of a new type is the achievement of 
the maximum possible level of its nutritional and biological value and guaranteed safety. 
Beverages are an optimal form of food that can be used to enrich the nutritional portion of every person with 
all irreplaceable nutrients and biologically active substances that have a beneficial effect on metabolism and 
immune resistance of the body [1]. 
 When solving the problem of eating significant role has drinks based on natural plant materials, of which a 
significant place is determined of the juices and. 
At the present time, given the low resistance of the human organism of the negative influence of the 
environment, one of the main tasks of the food industry is the production of food products with healing 
properties. 
In order to increase the nutritional value of juice - containing products, in manufacturing technology can be 
introduced wild sylvan raw materials having prophylactic and functional performance. 
Тhe composition of some forest fruits is sdudied [2]. 
The therapeutic potential of the wild bushes are consists in their antioxidant, anti-inflammatory and antiviral 
properties that depend on the polyphenol complexes. Particular attention is paid to the content of flavonoids 
and anthocyanins pigments. 
Anthocyanins are water-soluble plant pigments determining the red, blue and violet color of the fruit. They 
are glycosides of flavones aglycones (anthocyanidins). Qualitative composition of anthocyanins is specific to 
the type of plant.  
 
2. MATERIAL AND METHODS OF WORK 
 
Object of study are the fruits of S. ebulus L., Vaccinium myrtillus L., Vaccinium vitis idaea L., Rubus caesius 
L., Ribes nigrum and Grataegus monogyna. In wild plants are contain a number of chemicals that can affect 
the vital processes occurring in the human body. 
The macroelement composition is determined by atomic absorption spectrometry. 
The total content of the anthocyanins was determined using the pH differential spectrophotometry.  
Swallowing anthocyanins pigments depends on the pH of the solution. In acidic environment coloring of most 
anthocyanins is bright red. By increasing the pH gradually turns dark blue. The difference in adsorption 
measured at a wavelength of 510 nm at pH = 1 and pH = 5 is proportional to the content of anthocyanins 
pigments.  
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Vitamins content is determined by spectrophotometry, colorimetry and titration.  
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
 
The purpose of this work is to investigate the chemical composition, the total content of anthocyanic pigments 
and the amino acid composition in the forest fruits S. ebulus L., Vaccinium myrtillus L., Vaccinium vitis idaea 
L., Rubus caesius L., Ribes nigrum and Grataegus monogyna. 
Compared to other species of S. nigra L. and S. racemosa L., S.ebulus L. contains larger amounts of nutrients 
and most vitamin C. 
Isolated are the organic acids malic, tartaric, citric, succinic and valerianic. 
Fructose accounts for a significant amount of sugars. The fruits also contain glucose and a little sucrose. 
Unlike other fruits, S.ebulus L. contains more pectin, tannins, dyes, and mineral salts. 
The fruits of S.ebulus L. contain anthocyanins, anthocyanidins and flavonoids. 
The fruits of Grataegus monogyna (hawthorn) are rich in sugars, pectin, organic acids, mineral salts, vitamin 
C and B1, which makes them nutritionally and biologically valuable. 
Between sugars, fructose dominates, followed by the sucrose. Isolated are the organic acids malic, succinic 
and tartaric. Isolated is krategova acid which is not contained in other fruits. 
Contains 15 flavonoid glycosides (hyperoside, vitixine, quercetin, hyperine, vitixin-rhamnoside, 
trimethylamine, oxyacantine, etc.), aminopurines, alkylamines and others.  
Grataegus monogyna (hawthorn) has a good healing effect in functional heart disorders. 
The fruit of Rubus caesius (blackberry) in a chemical composition is similar to that of the raspberry, but is 
richer of the macroelements potassium, calcium, magnesium, iron, and from trace element copper 170μg%. 
Of the vitamin composition, the vitamin C content is lower, but vitamin P values are higher. Sugars contain 
mainly fructose and glucose and a negligible amount of sucrose. There is a large amount of tannins and dyes 
(anthocyanins, anthocyanidins, flavonoids, etc.). 
On the high content of tanning substances is due the tingling flavor of the forest blackberries. Isolated are 
the organic acids malic, citric, tartaric, succinic and salicylic citric, tartaric, succinic and salicylic. Due to its 
high potassium content and low sodium levels, the fruit is suitable for dietary food in cardiovascular and renal 
diseases. 
Of the vitamins, the amount of vitamin C is high, which is preserved during storage due to the high content 
of organic acids and dyes. In an acidic environment, vitamin C is more durable. 
The fruit of the black bilberry contains many sugars (fructose and glucose predominate and sucrose is 
insignificant), pectin substances, organic acids (malic, citric, tartaric, ursic, lactic, antaric, oxalic, quinine, 
etc.). 
The fruit has a diverse mineral composition. Contains macro- and many micro elements. Of all fruits, the fruit 
of the bilberry has the highest manganese content. 
Contains glycosides (myrtilin, neomyrtilin, vaccinin, ericolin, arbutin, isocvercetine, avicularin) and 
anthocyanins. Myrtlein and neomycin, which can lower blood sugar in diabetes mellitus, are involved in 
composition dyestuffs substances. 
By many indicators, the fruit of the red blueberries is approaching that of black blueberries. It has a richer 
composition of organic acids. It contains benzoiс, salicylic, senile, uksusna acid.  
Isolated glycosides are vaccinin, arbutin, methylarbutin, quercetin, isoquercetin and hyperoside. Of the trace 
elements are contain a large amount of manganese. 
The fruit of black currant is a natural vitamin concentrate, especially with its high levels of vitamin C, vitamin 
P and carotene. 
In this respect, is superior of many fruits, including of the lemons. Sugars are mainly fructose and glucose. 
The fruit of black currant is rich in organic acids - citric (1.3-2%), malic (0.25-1.87%), oxalic (0.06%), succinic 
(60mg%), fumaric and caffeic 40 mg%), chlorogenic and salicylic (20 mg%), quinine (10 mg%), tartaric and 
nicotinic acids. 
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Contains many pectin and dye substances. The fruit is rich in mineral substances, macro- and microelements, 
glycosides and amino acids. 
Dyestuffs together with calcium salts and the organic acids have a vitamin C stabilizing effect and protect 
against viral infections together with their flavonoids and flavonoidinite.  
The fruits of the Viburnum lantana L. contain many extracts substances, organic acids, pectin substances, 
mineral salts and vitamins. By content of vitamin C and of potassium, calcium, phosphorus and iron salts, the 
Viburnum lantana L. stands in front of many citrus fruits.  
Three groups of substances relate to vitamin P: flavones, anthocyanins and L-catechins. In nature, these 
groups are mutually converted, flavonols through leuco-anthocyanidins can be converted or in 
anthocyanidins or in catechins. The conversion process is carried out continuously, so in the plant world, 
these groups are accompanied with one another. 
Anthocyanins belong to the P-active substances - substances in red contained in the studied wild plants. The 
amount of useful substances, vitamins and minerals is higher as compared to other berries. Therefore are 
products for  healthy and rational nutrition. They help to boost immunity, heal and strengthens the body and 
are useful for various diseases. 
The total concentration of the pigments is determined relatively one of them, such as cyanidin-3-glucoside 
fig.1. 

 

 
 

Fig.1. Content of anthocyanins in the studied forest fruits 
 

The data in fig. 1  shows that the highest is content of anthocyanins in S. ebulus L. and Vaccinium myrtillus 
L., следвано от Rubus caesius L., Ribes nigrum S., Vaccinium vitis idaea L. and Grataegus monogyna. The 
red fruits contain from 3 to 10 times less anthocyanins pigments than dark  colored fruits. 
For the determination of biologically active substances in the fruits of wild plants S. ebulus L., Vaccinium 
myrtillus L., Vaccinium vitis idaea L., Rubus caesius L., Ribes nigrum and Grataegus monogyna were studied 
the physicochemical their parameters. The results are given in table 1, fig.2, fig 3, fig 4 and fig. 5. 
As can be seen from the data presented, the bulk of the dry matter in the fruit studied is from 13.1% in Rubus 
caesius to 26.5 in Viburnum lantana L. Most of them are digestible carbohydrates and organic acids 
The digestible carbohydrates in the forest fruits are mono- and disaccharides - glucose, fructose and partially 
sucrose. 
The organic acid content of the studied berries is 0.82% for Grataegus monogyna to 4.8% for Ribes nigrum. 
They play an important role in preserving fruit and juices, determining their acidic taste, stimulating intestinal 
peristalsis, excite pancreas secretion, and have a bactericidal action.  
Sugars contained in the fruits examined mask their sour taste. 
 

0

100

200

300

400

500

Vaccinium
myrtillus

Rubus
caesius

Ribes
nigrum

S. Ebulus Grataegus
monogyna

Vaccinium
vitis idaea

Co
nt

en
t o

f a
nt

ho
cy

an
in

s,
 m

g%



ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017 
October 19 – 20, 2017, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2017/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2017 ISSN 1314-9474                       
398 

 
 

 
 

 
Тable 1 

Chemical composition of the fruits of the test plants,% 

Quantitative 
indices, % 

Vaccinium 
myrtillus 

Vaccinium 
vitis idaea 

Ribes 
nigrum 

Rubus 
caesius 

S.  
ebulus 

 
Viburnum 
lantana L. 

Grataegus 
monogyna 

Moisture 84,6 86,5 86 88,9 81,5 66,5 73,5 
Proteine 0,96 1,25 1,9 1,15 1,5 0,95 1,35 
All sugar 9,4 10,6 12,3 6,5 10,1 8,9 8,5 
Organic acid 3,6 2,7 3,8 1,3 0,9 1,05 0,82 

Pectinous 
substance 0,15 1,2 1,2 1,8 0,9 

 
1,15 

 
0,75 

Tanning 
extracts 0,45 1,5 0,8 0,5 1,6 

 
0,65 

 
0,94 

 
The bulk of pectin substances in the test fruit is from 0.8% in the case of Grataegus monogyna to 2.8% in 
Ribes nigrum. 
Pectin normalizes microflora in the intestine and removes cholesterol from the body. It forms insoluble 
complexes with toxic and radioactive metals, removing them from the body. 

 

 
 

Fig.2. Mineral salts in the fruits of Vaccinium myrtillus and Vaccinium vitis idaea, mg% 
 

The nutritional value of berries is also determined by the presence of vitamins and macroelements. 
Mineral salts are an essential ingredient of forest fruits. They participate in important vital functions of the 
body: in the construction of the bone skeleton; in regulating osmotic, oncotic and hydrostatic pressures for 
the proper flow of physico-chemical processes governing the movement of water between capillary blood 
plasma and intracellular fluid; the formation of blood, in blood clotting, etc. 
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Fig.3. Mineral salts in the fruits of Ribes nigrum and Rubus caesius, mg% 
 

 
From macroelements the highest content of potassium, calcium, magnesium, phosphorus and iron. 
Vaccinium myrtillus L. has various vitamin and mineral composition, but holds the record in content of 
manganese among the fruit. 
The primary importance of forest fruits is due to their rich vitamin content. These are active substances that 
act in small quantities as regulators of metabolism. Vitamin C plays an extremely important role in the process 
of life processes and oxidation in the body. This vitamin is a natural antioxidant. 
Ascorbic acid participates in the construction of the enzyme systems and the nucleic acids, in amino acid 
degradation, in glycolysis, glycogen synthesis and glycogen deposition, in the formation of blood and in blood 
clotting. It acts anti-inflammatory and is very important for growth and normal mental development. 

 

 
 

Fig.4. Mineral salts in the fruits of Viburnum lantana L., S.  Ebulus and Grataegus monogyna, mg% 
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Fig.5. Vitamins composition of the fruits of the test plants, mg% 
 

The fruit of Ribes nigrum is a vitamin concentrate with high levels of vitamin P, vitamin C and carotene.  
The fruit of Rubus caesius L. and of Vaccinium myrtillus contains a significant amount of vitamin P. 
Amino acids are not only a structural element of proteins and other endogenous compounds, but they are of 
great functional significance.  
The qualitative composition and the content of the free essential amino acids in the studied berries were 
studied. 
These amino acids are not synthesized in the body and enter the body through food.  
The results of the analysis show that in forest fruits are contained 7 essential amino acids fig.6 and fig.7. 

 

 
Fig. 6. Aminoacid composition of the fruits of S.  Ebulus, Rubus caesius and Grataegus monogyna, 

mg% 
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Fig. 7. Aminoacid composition of the fruits of Viburnum lantana L., Ribes nigrum and Vaccinium myrtillus 

mg% 

 
The analysis of the results shows that the studied forest fruits are rich in biologically active substances and 
can be used as a raw material for the production of functional beverages. 
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Abstract: Foodborne illnesses are a widespread problem throughout the world. Food poisoning due to bacterial toxins 
can be caused by the ingestion of exotoxins which are preformed in the food, or by the ingestion of food containing large 
numbers of bacterial cells which then release endotoxins in the gastrointestinal tract. Early methods for the assay of 
bacteria toxins were based on in vivo or in vitro tests. Later, immunological tests were developed based on techniques 
such as gel diffusion 
Different types of methods have been developed for the detection of toxin genes and their toxic products. These methods 
include the detection of toxin genes by amplification methods and hybridization probing. There are now a number of 
rapid test kits available which give results within hours and are much simpler to perform and interpret than bioassays. 
Keywords: modern and rapid methods, detection, bacterial toxins 
 
 
1. INTRODUCTION 

 
Foodborne illnesses are a widespread problem throughout the world. Food poisoning due to bacterial toxins 
can be caused by the ingestion of exotoxins (e.g. Staphylococcus aureus enterotoxin, Bacillus cereus toxin, 
Clostridium botulinum toxins) which are preformed in the food, or by the ingestion of food containing large 
numbers of bacterial cells which then release endotoxins in the gastrointestinal tract (e.g. Clostridium 
perfringens food poisoning). [25] 
Early methods for the assay of bacteria toxins were based on in vivo (i.e. animal challenge tests) or in vitro 
tests (i.e. tissue culture). Later, immunological tests were developed based on techniques such as gel 
diffusion, but these tests were laborious and difficult to apply to foods. There are now a number of rapid test 
kits available which give results within hours and are much simpler to perform and interpret than bioassays. 
Different types of methods have been developed for the detection of toxin genes and their toxic products. 
These methods include the detection of toxin genes by amplification methods and hybridization probing. The 
toxins themselves have been detected using immunological assay, agglutination tests, and by bioassays. 

1.  Biological assays 
The modern assay methods are rapid and a convenient means of testing for bacterial toxins but they do not 
provide information on the biological activity of the toxin. Thus, bioassays and related tests are still the method 
of choice for some bacterial toxins (e.g. botulinum toxins). Bioassay formats include wholeanimal tests (e.g. 
the mouse lethality test, monkey and kitten emesis tests, and rabbit and guinea-pig skin tests), partanimal 
tests (e.g. ileal loop tests) and cell culture systems (e.g. Chinese hamster ovary (CHO) cells). 

2.  Immunological assays 
Immunological assays are much simpler and cheaper than biological assays. Some of the techniques for the 
detection of bacterial toxins and the commercial sources of kits based on these techniques are: 

• Haemagglutination: 
The methods based on haemagglutination do not require the antigen to be in a precipitable form. In the 
passive haemagglutination test dilutions of sample are reacted with a constant amount of antibody. When 

mailto:rozalina_@abv.bg
mailto:katya_1969@abv.bg
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there is free antibody present, toxin coated erythrocytes which are added then, agglutinate. In the reversed 
passive haemagglutination test, antibody is coupled to sheep erythrocytes and agglutination occurs when 
toxin is present. 

• Coagglutination: 
In the coagglutination test is used to detection the toxin of Staphylococcus aureus.. A commercial version of 
this test for Salmonella, Shigella and enterotoxigenic E.coli is available. 

• Reverse passive latex agglutination: 
Reverse passive latex agglutination (RPLA) can be used to detect soluble antigens in food extracts or culture 
filtrates. The antibody is attached to latex particles and reacts with the soluble antigen (e.g. bacterial toxin). 
Positive reactions are indicated by the formation of a diffuse lattice pattern [8]. The assay is simple and rapid 
to perform, but it is relatively expensive and gives only semi-quantitative results. There are commercial tests 
available using RPLA for toxins including those of B.cereus, C.perfringens, B.cereus diarrhoeal toxin, Shiga 
toxin-producing E.coli verotoxin, S.aureus enterotoxins, and V. cholerae. 

• Gel diffusion assays: 
Gel diffusion methods include Electro-immunodiffusion, micro- Ouchterlony slide test, Oudin or single-
diffusion tube test, and the microslide double diffusion test [15]. The most widely used gel diffusion test is the 
Crowle modification of the Ouchterlony test. Gel diffusion methods rely on diffusion of the toxin and detecting 
antibody in a semisolid gel (often agarose) matrix. Interaction of the toxin and antibody results in a visible 
precipitation band that indicating the presence of the toxin [16]. Gel diffusion assays have been used in the 
detection of toxins from C. botulinum, C. perfringens, and S. aureus enterotoxins [15]. 

• Enzyme-linked immunosorbent assay: 
The quantitative enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) method was developed by Van Weemen and 
Schuurs (1971). Since then many immunoassays have been described. Most commercial kits use either 
limitedor excess-reagent systems with a labelled analyte or antibody in the ‘sandwich’ format. In the direct or 
double antibody sandwich ELISA, target antigen is captured by incubating the test sample in specific 
antibody-coated wells. The bound antigen is detected by reacting with another enzymelabelled specific 
antibody and an enzyme-specific substrate to form a coloured or fluorescent product. The amount of label 
present at completion of the assay (and hence colour) is directly proportional to the target analyte 
concentration. 

• Enzyme-linked immunofiltration assay: 
Enzyme-linked immunofiltration assay (ELIFA) is a rapid alternative to immunoassays. There are 
commercially available system which has better sensitivity than the conventional ELISA. It consists of a 
nitrocellulose membrane placed between two chambers and connected to a peristaltic pump. Filtration of the 
test sample through the high affinity membrane accelerates the reaction between the analyte and the ligand 
immobilized on the membrane, reducing the total assay time to 1 h, compared with 4 h for a typical ELISA. 

• Radioimmunoassay: 
In radioimmunoassay (RIA), a radioactive label is coupled to the antigen and the antigen is reacted with the 
specific antibody. The amount of antigen combined with the antibody is determined with a radioactivity 
counter. This technique is more sensitive than gel diffusion methods. 

3.  Nucleic acid probes and polymerase chain reaction 
Polymerase chain reaction (PCR) was first described in the mid-1980s [20]. PCR is a highly specific and 
sensitive method for amplifying nucleic acids sequences exponentially. The presence or absence of a gene 
provides insights into the toxin-producing ability of an organism. PCR methods for toxin detection have been 
developed for the detection of food-borne pathogens such as Salmonella, V.cholerae, E.coli, and S.aureus.  
 
DETECTION OF BACTERIAL TOXINS 

1.  Staphylococcus aureus: 
The ingestion of foods containing sufficient amounts of one (or more) preformed enterotoxin, produced by 
some strains of S.aureus leads to Staphylococcal food poisoning (SFP). 14 different staphylococcal 



ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017 
October 19 – 20, 2017, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2017/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2017 ISSN 1314-9474                       
404 

 
 

enterotoxins have been described (designated A-O, with several gaps in the sequence). The commonest 
toxin type in food poisoning is type A. 
SFP have a rapid onset – 2-8 h. Symptoms include nausea, violent vomiting, abdominal cramping, with 
or without diarrhoea. The disease is usually self-limiting but can be severe enough to warrant 
hospitalization, when infants, elderly or debilitated people are concerned. 
Staphylococcal enterotoxins (SEs) identification using molecular biological methods: 
• These methods usually detect genes encoding enterotoxins in strains of S.aureus isolated from 

contaminated foods. Polymerase chain reaction (PCR) approach is a specific, highly sensitive, rapid 
method that can characterize the S.aureus strains involved in SFPOs, thereby providing highly valuable 
information. PCR also can be combined with other techniques, such as most probable number (MPN-
PCR) [22], and PCR-enzyme linked immunosorbent assay (PCR-ELISA) [14], which can provide sensitive 
results. 
Multiplex PCR assays, allowing rapid and simultaneous detection of staphylococcal enterotoxigenic 
strains and toxin genes. 
To evaluate the toxic potential of strains isolated from SFPOs, various authors [19, 1, 7] have recently 
designed primers to perform PCR and reverse transcription PCR (RT-PCR) for SE genes. 

• ELISA technology - commercial kits may be in microplate or tube format and sometimes include 
immunoaffinity columns (IAC) for concentration of toxins from foods. ELISA kits for identification of 
specific SEs are available. 

• Automated test based on Enzyme-Linked Fluorescence Assays (EFLA) are available. 
• Biomolecular interaction analysis mass spectrometry (BIA–MS) to detection of bacterial toxins in food 

samples. This approach utilizes surface plasmon resonance (SPR) to detect the binding of the toxin(s) to 
antibodies immobilized on a surface of a sensor chip. SPR detection is then followed by identification of 
the bound toxin(s) by matrix-assisted laser desorption / ionization time-of-flight mass spectrometry. The 
method is used for identification of Staphylococcal enterotoxin B (SEB) at levels of 1 ng/ ml.  

 
Staphylococcal enterotoxins (SEs) identification using immunoassays: 
 
• Optical-based immunoassays have been widely applied for SE detection in food. Optical-based detection 

methods have good application prospects in biomolecular analysis. They exploit light absorption, 
fluorescence/luminescence, chemiluminescence, Raman scattering and refractive index for change 
detection. Optical-based detection methods provide fast, highly sensitive, real-time, and high-frequency 
monitoring which can make the detection of SEs less time-consuming, lower sample concentration, as 
well as easier sample pre-treatment.  

• Colorimetric Immunoassays: Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) is a fundamental and widely 
used colorimetric method. 

• Fluorescent Immunoassays are the most popular approach for the detection of SEs. A variety of labels 
have been used in the development of SE immunoassays. 

• Surface Plasmon Resonance (SPR) Immunoassays is surface-sensitive methods for SE detection. In the 
immunoassay, antibodies were coated onto the sensor chip and the reflection intensity changed when 
the target bound with the antibodies. SPR features surface-sensitive response, label-free detection, and 
real-time measurement capability. The presence of the analyte can be determined directly without the 
use of labeled molecules, which makes continuous real-time detection of biomolecular analytes possible. 

Immunological methods: 
The most commonly used method for detecting SEs in food is based on the use of anti-enterotoxin polyclonal 
or monoclonal antibodies. Commercially available kits have been developed according to enzyme 
immunoassay (EIA) comprising ELISA and enzyme-linked fluorescent assay (ELFA) principles; and RPLA 
principles.  
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• The RidascreenTM SET is a sandwich ELISA for the qualitative analysis of staphylococcal enterotoxins 
A–E that uses monovalent antibodies. The kit was found to be highly specific, sensitive for a range of 
artificially contaminated food types, and relatively simple to perform, taking less than 3 h to complete.  

• The TRANSIA immunoassay for staphylococcal enterotoxins A–E is a tube-based sandwich assay which 
uses a mixture of monoclonal and polyclonal antibodies. 

• The VIDAS staphylococcal enterotoxin assay is an automated enzyme-linked fluorescent immunoassay 
(ELFA) for the simultaneous detection of staphylococcal enterotoxins A, B, C1, C2 C3, D, E in foods. 
VIDAS had good sensitivity for enterotoxins A, B, D and E, but was less sensitive for the C enterotoxins.  

Staphylococcal enterotoxins (SEs) identification using chromatography methods: 
Mass spectrometry is among the most sensitive techniques currently available because it provides specific, 
rapid and reliable analytical quantification of the amount of enterotoxins [5]. 
SEs are basic proteins that can be enzymatically degraded to peptides, which can be subsequently separated 
by liquid chromatography (LC), and analyzed by collision-induced dissociation tandem mass spectrometry 
(MS/MS), yielding information regarding the analyte based on the molecular weights or primary sequences 
of amino acids. LC-ESI/MS is usually used for the detection of SEs in food samples with low concentrations 
of soluble proteins. 
New Trends: 

• Aptamer-Based Bioassays: Aptamers are short ssDNA or RNA molecules that were selected through 
in vitro selection or the systematic evolution of ligands by exponential enrichment (SELEX) [31, 9]. Aptamers 
bind to target molecules with similar affinity and specificity as antibodies, but they possess many competitive 
advantages over antibodies [23]. They can be easily produced by chemical synthesis at higher purity; have 
small molecular weights and superior stability that can bear repetitious denaturation and renaturation; they 
are an ideal recognition element for biosensors and aptamers have been alternative recognition elements 
applied to SEs detection. 

• Molecularly Imprinted Polymers (MIPs)-Based Bioassay embody a new class of materials possessing 
high selectivity and affinity for the target molecules. MIPs possess molecular recognition properties due to 
the cavities produced in the polymer matrix that are complementary in size and shape to the target imprint 
molecule [26]. MIPs are stable and economical sensing. They are suitable for the substitution of natural 
receptors and antibodies in assays. SPR biosensor for the detection of SEB by employing MIPs as the 
sensing material was reported. 

 
2. Bacillus cereus: 

 
B.cereus is a spore-forming bacterium, which can produce two different types of toxin. The commonest is the 
‘emetic’ or vomiting toxin, a highly stable cyclic peptide also referred to as cereulide. It causes rapid onset 
(0.5 - 6 hours) nausea and vomiting, sometimes accompanied by diarrhoea. It is normally associated with 
cooked rice and is caused by preformed toxin in the food. The toxin is extremely heat-stable and will withstand 
cooking. The second type of B.cereus toxin is an enterotoxin. It is a protein causing a diarrhoeal type of food 
poisoning, which has an incubation period of 8-16 h. It is associated with a whole range of different food 
types, including rice, pasta, meat and meat products, and sauces.  
At least two different enterotoxins have been identified, a haemolysin and a non-haemolytic enterotoxin. An 
intermediate type of food poisoning can occur when enterotoxin is released in the gut, but toxin can also be 
pre-formed in foods. 
• Rapid methods for B.cereus enterotoxin have been developed based on the ELISA technique. These 

methods are quite sensitive and usually require only a simple extraction step. 
• Reversed passive latex agglutination (RPLA) methods have also been developed commercially for use 

with food and culture filtrates. This too requires only a simple extraction procedure before use and 
provides a result in 24 hours. 
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• Lateral flow test systems uses monoclonal, rather than polyclonal antibodies for improved specificity and 
is said to be suitable for the rapid (time to result 4.5 hours) screening of food samples as well as for 
confirmation of B.cereus in culture. 

• The Tecra Bacillus Diarrhoeal Enterotoxin (BDE) VIA is a microtitre plate-based immunoassay which can 
be used to test all types of foods and culture filtrates for BDE in 4 h. 
 
3.  Clostridium perfringens: 

Clostridium perfringens food poisoning is a food-borne intoxication commonly associated with failure to 
refrigerate previously cooked foods. Clostridium perfringens is a spore-forming bacterium that can survive 
heat treatment and multiply rapidly under favourable conditions. The species is classified into five serotypes 
(A–E) based on the major extracellular toxins produced, but only types A and C cause significant disease in 
man and type A is the strain normally responsible for food-borne intoxication and infectious diarrhoea in man.  
The intoxication was thought to be caused by the ingestion of large numbers of vegetative cells of 
C.perfringens,which then sporulate in the gut and release an enterotoxin. Milligram quantities of the toxin are 
required to produce symptoms and the toxin is broken down in the digestive tract.   
Assay for C.perfringens in foods is not carried out routinely. Most assay methods have been used to detect 
the toxin in faeces during the investigation of food poisoning outbreaks. Several biological methods have 
been described for the detection of C.perfringens enterotoxin but the need for improved speed and sensitivity 
has resulted in the development of immunological assays for the detection of C.perfringens enterotoxin: 
RPLA- and ELISA-based tests. 

4. Clostridium botulinum: 
Botulinum neurotoxins (BoNTs) are some of the most lethal human bacterial toxins and the causative agent 
of botulism [2, 30]. Botulinum food poisoning is relatively rare but is severe and has high mortality rate. Seven 
serotypes of BoNT (A–G) have been described [4], A, B, E, and F are most frequently associated with human 
cases of botulism [18, 3]. 
ELISA and ELISA-based methods of detection: 
ELISA based methods are fast, inexpensive and simple. Sharma and colleagues designed an amplified 
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for detecting toxins in food matrices [29]. Specifically, toxins 
for serotypes A, B, E, and F could be detected in liquids, solid, and semisolid food. Some of the ELISA-based 
methods which have been developed for examining food samples for botulinum toxins are: 
• Method using digoxigen labelled IgGs and ELISA (DIG-ELISA) can be used to test food samples and/or 

cultures for toxin. 
• A single antibody ELISA with a monoclonal capture antibody and a polyclonal antibody-enzyme conjugate 

to detect botulinum type A toxin has been described. The assay did not appear to be affected by food 
constituents and no cross-reaction was observed with other botulinum toxins. 

• A sandwich ELISA specific for BoNT/B that is both rapid and easy to use. This assay is based on 
monoclonal antibodies for both the capture and detector reagents and thus represents an assay that can 
be consistently produced over time without the use of animals and the variability inherent in polyclonal 
antisera. 

• A lateral flow immunoassay able to detect and distinguish BoNT/A and BoNT/B in a few minutes [12]. 
PCR methods: 

• The GeneSystems PCR Technology have been adapted by Fach and colleagues to amplify C.botulinum 
genes encoding BoNT serotypes A, B, E, and F on different microchambers [11]. This technology allows the 
simultaneous amplification of multiple targets along with a number of different internal controls.  

• Real-time PCR methods for detection that examine expression of the NTNH (non-toxic, non-hemagglutinin) 
genes of clostridia have been developed, as well as methods to study toxin gene expression in C.botulinum 
serotypes A, B, E, and F [10].  
Affinity immunochromatography column-based methods are accurate and sensitive detection of 
contaminated food and other biological samples. Brunt and colleagues [6] have developed a number of rapid 
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affinity immunochromatography column (AICC) assays for the detection of BoNT serotypes A, B, E, and F in 
food matrices. 
Immuno-polymerase chain reaction (I-PCR) is an innovative approach for toxin detection combines 
antibodies with the amplification power of PCR in an assay called immuno-PCR (I-PCR). Template DNA is 
conjugated to the antibody and upon binding of antigen by the antibody, an indirect test for the presence of 
the BoNT is carried out using PCR.  
5. Salmonella: 
• Optical biosensors have shown great potential for rapid detection of foodborne pathogens. Surface 

plasmon resonance (SPR) sensors have been used to detect various biological agents including 
Salmonella group B, D, and E, Salmonella Paratyphi [4], Listeria monocytogenes [20], Salmonella 
Enteritidis [3,20], Salmonella Typhimurium [3, 21], Escherichia coli O157:H7 [13]. 

6. Enteropathogenic Escherichia coli: 
The diarrhoeagenic E.coli are grouped according to their virulence factors, clinical symptoms, epidemiology 
and serology. The five major classes are verotoxigenic E.coli (VTEC), also known as enterohaemorrhagic 
E.coli (ETEC), enterotoxigenic E.coli (ETEC), enteropathogenic E.coli (EPEC), enteroinvasive E.coli (EIEC) 
and enteroaggregative E.coli (EAggEC). Toxin production is only believed to be important for VTEC and 
ETEC.  
ETEC produce two heat-stable toxins, known as STI (STa) and STII (STb), and two heat-labile enterotoxins, 
known as (LTI and LTII). Two related forms of STI have been described, STIa (STA1 or STp) and STIb (STA2 
or STh). The heat-stable toxin STI and the heat-labile toxin LTI, which closely resembles cholera toxin, are 
of most significance in human disease.  
• Assays based on immunological techniques and nucleic acid hybridization are now available. A simple 

gel immunodiffusion test (Biken test) has been used to detect LT producing strains of E.coli. The Biken 
assay is sensitive and specific but takes 3-4 days to give a result.  

• The E.coli ST EIA kit (Oxoid Ltd) is a competitive enzyme immunoassay for the detection of E.coli heat 
stable toxins STA1 and STA2 in culture filtrates. The assay time in 3–4 h.  

• The ELISA is easy to perform and gave results within 24 h.  
• Commercial agglutination kits are available for the detection of E.coli heat-labile enterotoxin (LT). The 

VETRPLA kit (Oxoid Ltd) and the Phadabact ETEC-LT cooagglutination test (Karo Bio Diagnostics AB) 
can be used to test culture filtrates and bacterial suspensions for isolation plates, respectively.  

• Commercial DNA hybridization kits (ETC-01, ETC-02, ETC-03 and ETC04, Bresatec Ltd, Adelaide, 
Australia) are available for testing bacterial isolates for the presence of genes controlling the production 
of E.coli STA1, STA2, STII and LTI toxins, respectively.  

VTEC, including E. coli O157:H7, are an important cause of human diarrhoea, haemorrhagic colitis and 
haemolytic uraemic syndrome in North America and Europe. VTEC produce one or more cytotoxins, known 
as verotoxins (VT), because of their cytotoxic effect on Vero cells [17]. VT1 has identical immunological and 
biological activities to Shiga toxin and is therefore also known as Shiga-like toxin (SLT). Another group of 
antigenically distinct toxins is known as VT2 (SLTII). Both toxins are reported to act by blocking protein 
synthesis [26]. The classical test for VT toxins is the Vero cell culture assay. In this test differentiation of VT1 
and VT2 toxins requires neutralization of the cytotoxic activity with specific antisera. 
There are several commercial immunoassays for the detection of VT in pure cultures of E.coli: 
• The Verotox-F kit (Denka-Seiken) and VTEC-RPLA (Oxoid Ltd) kit can detect VT1 or VT2 in culture 

filtrates after an overnight incubation. 
• The Verotest (Microcarb) is an ELISA that takes 3 h to perform and can detects, but does not differentiate, 

VT1 and VT2. 
• The Premier EHEC (Meridian Diagnostics) is another rapid ELISA that detects VT1 and VT2 in 3 h and 

is intended for use with pure cultures or stool specimens.  
• A number of nucleic acid-based assays have been described for the detection of VTEC.  [30] used a pair 

of oligonucleotide primers, targeting conserved sequences in the VT1, VT2 and VTE genes, to develop 
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a PCR assay for all types of VTEC. PCR method might be suitable for screening E.coli isolates from foods 
and faeces for VT production.  

 
2. FUTURE TRENDS 

The modern food industry is an increasingly complex business, meeting consumer demand for a wide range 
of food types, from minimally processed to modified-atmospherepackaged products. Commercial, legislative 
and hygiene concerns and other pressures, together with the move toward hazard analysis and on-line 
monitoring systems, will no doubt ensure that the sensitivity and specificity of techniques for bacterial toxins 
will continue to improve.  
Cultural enrichment methods for detection of bacterial toxins are most widely used, but time-consuming and 
therefore inadequate for rapid pathogen detection from food samples.Modern and rapid detection of bacterial 
pathogens and toxins in foods provides real-time results to mitigate foodborne illness outbreaks and ensures 
public health safety and security. New technologies for detection of bacterial toxins in food such as 
immunosensors combined with optical, electrical and mass transducer detection techniques, are reliable 
options. The bioassays based on an aptamers, peptides, and other have superior characteristics of 
sensitivity, selectivity, rapidity and reliability. 
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Abstract: White Oregano (Oreganum vulgare subsp. hirtum (Origanum heracleoticum L.) is a grass of the family 
Lamiaceae, widely used as a spice and medicinal plant. The aim of this study was to obtain oregano essential oil from 
natural habitats in Bulgari and analyzing on the chemical composition of essential oils of white oregano. 
It was found that the white oregano from the southern slopes of the Eastern Rhodopes in Bulgaria is a suitable raw 
material for the production of essential oil. The oil content is 3.73 %, the highest is in the inflorescence - 9.40 %, followed 
by the leaves - 3.34 % and the lowest in the stems (traces). 
The main components in the literature data were carvacrol (up to 93,8 % in Greek essential oil), thymol (up to 90,2 % in 
Greek essential oil), 𝛾𝛾-terpinene (up to 26,1 % in Italian essential oil) and 𝜌𝜌-cimene (up to 15,8 % in Greek essential oil). 
Keywords: white oregano, essential oil, chemical composition 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Белият риган Origanum vulgare L. ssp. hirtum (Origanum heracleoticum L.) е многогодишно тревисто 
растение от семейство Устоцветни (Lamiaceae). Стъблата му са прави, разклонени, четириръбести, 
достигащи на височина до 70 см. Листата са прости, срещуположни, яйцевидни или продълговати, 
покрити с жлезисти власинки. Цветовете са бели, рядко бледо розови, събрани в метличести 
съцветия по върховете на стъблата. Всички части на растението са осеяни с етеричномаслени жлези. 
Белият риган произхожда от Средиземноморието и се култивира в Гърция, Италия, Испания и други 
страни от района. У нас е разпространен само в най-южните части на България - източните скалисти 
склонове на Родопите, Беласица, Струмската долина и Кресненското дефиле. Поради ограниченото 
си разпространение в България белият риган е защитен вид. От естествените находища може да се 
събира само за лични нужди. За стопански цели се добива само от култивирани площи. Култивира се 
главно в Русенско, Плевенско, Момчилградско и Пловдивско.  
Етеричното масло е главния компонент в състава на белия риган. Съдържанието му в свежата 
надземна цъфтяща част варира от 1,0 до 2,5 % с основен компонент – карвакрол (65-80 %) [31]. 
Съдържанието на етерично масло в сухата надземна маса е  от 1,1 % до  8,2 % [2, 14, 18, 19, 24, 29]. 
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Антимикробните свойства на летливите ароматни масла от лечебни растения са признати още от 
древността. В продължение на хиляди години риганът е ценна част от народната медицина и 
алтернативните медицински терапии, истински лек за множество здравословни проблеми. 
Етеричното масло, получено от бял риган представлява интерес като самостоятелен продукт или 
включено в композиции за хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост [1, 3].   
Високото съдържание на фенолните производни карвакрол и тимол обуславят антимикробната 
активност на етеричното масло от риган. Установено е, че то инхибира растежа на редица 
микроорганизми, причинители на различни заболявания [5, 6, 9, 12, 15, 16, 21, 23, 25, 26, 27, 28, ].   
Антиоксидантните свойства на белия риган, дължащи се на фенолните дитерпени, флавоноиди, 
танини и фенолни киселини, които съдържа, определят използването му като  профилактично 
средство в борбата с раковите и сърдечно-съдовите заболявания [8, 10, 17].   
През последните години обект на проучване от много изследователски колективи е способността на 
етеричното масло от риган да инхибира растежа на различни микроорганизми, причиняващи 
хранителна развала [7, 13, 22, ], както и използването на различни ароматични и пчелни продукти при 
производството на здравословни и функционални храни [8, 30]. 
Това е основание в настоящото изследване да се получи етерично масло от суровина с доказан 
произход, добивът на което да се сравни с тези, по литературни данни, както и анализиране на 
литературните данни за химичен състав на етерични масла от бял риган. 
 
2. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 
 
Обект на изследване е надземната маса на растението бял риган (Origanum heracleoticum L.), 
прибрана във фаза цъфтеж от южните склонове на Източните Родопи, през месец юли 2017 година. 
Суровината е изсушена при стайна температура, без пряка слънчева светлина и при естествена 
вентилация на помещението. Определена е автентичността, макроскопски [4]. 
Влагата е определена чрез ацеотропна дестилация, % [4]. 
Съдържанието на етерично масло е определено чрез водна дестилация в лабораторен апарат на  
Британската фармакопея, модифициран от Балинова и Дяков, % (v/w) [4]. 
Добивите на етерично масло са изчислени към абсолютно суха маса. 
Анализирани са литературни данни за химичен състав на етерично масло от бял риган от държави в 
Европа, представени на  фигура 1.  

 
3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 
 
Определено е съдържанието на етерично масло в предварително наситнената и изсушена надземна 
маса от бял риган, както и в отделните ù части. Данните са представени в таблица 1. 

 
Таблица 1. Съдържание на етерично масло в бял риган 

Част от растението % от общата маса Добив, % 

Цялата надземна маса 100 3,73 

Съцветия 31,5 9,40 

Листа 36,2 3,34 

Стрък 32,3 следи 
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Фигура 1. Европейски държави с публикувани данни за химичен състава на етерично 
масло от бял риган 

 
 
От данните е видно, че белият риган от Източните Родопи е богат на етерично масло (3,73 %), сравним 
по съдържание с това от литературата – 1,1 до  8,2 % [2, 14, 18, 19, 24, 29]. 
Полученото етерично масло от цялата надземна маса е с характерен свеж, подправъчен аромат с 
керемидено-червен цвят. Цветът на маслото, получено от съцветията е бледо жълт, а този на 
етеричното масло от листата – наситен червено-кафяв. 
Химичният състав на етерично масло от бял риган по литературни данни е представен в таблица 2. 
 

Таблица 2. Химичен състав на етерични масла, получени от бял риган 

№ Компоненти 
Vokou et al., 

1993 
Гърция 

Napoli et al., 
2016 

Италия 

Dzamic et 
al., 2008 
Сърбия 

Kouřimská 
et al., 2016 

Чехия 
Нанова, 2014 

България 
1 карвакрол 2,3-93,8 0,57 65,25 67,92 48,29-61,84 
2 тимол 0,2-90,2 23,93 14,81  0,18-0,29 
3 𝛾𝛾-терпинен  0,1-16,4 24,45 0,65 9,38 16,89-26,11 
4 𝜌𝜌-цимен  2,2-15,8 10,30 -* - 5,94-9,73 
5 𝛼𝛼-туйен 0,1-1,7 1,65 1,45 - 1,54-1,88 
6 𝛼𝛼-пинен 0,1-1,0 0,89 - - 0,59-0,77 
7 камфен 0,1-0,5 0,10 0,41 - - 
8 1-октен-3-ол 0,1-2,0 - 0,57 - - 
9 3-октанол 0,1-0,4 0,07 - - - 
10 мирцен 0,1-2,6 3,56 0,58 1,73 2,18-2,56 
11 𝛼𝛼-феландрен 0,1-0,2 0,48 4,36  - 
12 𝛼𝛼-терпинен 0,1-2,5 4,60 0,23 1,70 - 
13 1,8-цинеол 4,4 0,05 - - - 
14 𝛽𝛽-феландрен 0,1-0,4 - - - - 
15 нафтален 0,2-0,4 - - - - 
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16 терпинен-4-ол 0,1-1,3 1,02 0,58 - - 
17 𝛼𝛼-терпинеол 0,1-1,2 3,04 0,18 - - 
18 пиперитон оксид 0,3-1,2 - - - - 
19 метилтимол 0,2-3,5 1,74 - - - 
20 тимил ацетат 0,4 - - - - 
21 𝛽𝛽-кариофилен 0,1-2,2 2,24 1,45 1,46 0,99-1,79 
22 𝛼𝛼-хумулен 0,1-0,3 0,53 0,24 - - 
23 фарнесен 0,1-2,4 - - - - 
24 𝛿𝛿-кадинен 3,3 1,03 0,20 - - 
25 𝛾𝛾-кадинен - 0,49 - - - 
26 𝛼𝛼-кадинен - 0,14 - - - 
27 лимонен 0,1-0,7 0,89 -  - 
28 цис-оцимен 1,4 2,32 - 1,41 - 
29 транс-оцимен - 3,28 - 4,21 - 
30 терпинолен 0,2 0,26 - 0,09 - 
31 борнеол  0,1-1,6 0,18 0,45 - - 
32 спатуленол 0,4 - - - - 
33 кариофилен оксид 0,1-1,7 0,10 0,08 - - 
34 транс-сабиен хидрат 0,1-1,3 0,05 - - - 
35 цис-сабиен хидрат 0,1-1,4 0,18 - - - 
36 хексен-3-ол - 0,11 - - - 
37 𝛽𝛽-пинен - 0,25 - - - 
38 изо-силвестрен - 0,13 - - - 
39 линалол - 0,39 0,63 - - 
40 𝛼𝛼-копаен - 0,11 - - - 
41 𝛽𝛽-копаен - 0,10 - - - 
42 алоаромадендрен - 0,10 - - - 
43 𝛾𝛾-муролен - 0,15 - - - 
44 𝛾𝛾-аморфен - 0,15 - - - 
45 𝛾𝛾-кадинен - 0,49 - - - 
46 𝛼𝛼-кадинен - 0,14 - - - 
47 гермакрен Д - - 0,07 - - 
48 𝛽𝛽-бисаболен - - 0,52 - 1,13-2,16 

*- липсват данни или отсъства в маслото 
  

 
В етеричното масло, получено от херба на бял риган от Гърция са идентифицирани 32 компонента 
[29]. Количеството на карвакрола, тимола, 𝛾𝛾-терпинена и ρ-цимена, определени от авторите като 
основни компоненти на етеричното масло, е от 80,2 % до 98,4 % в 23 изследвани проби, събрани от 
различни географски части на Гърция.  
В етеричното масло, получено в Италия са идентифицирани 38 компонента (89,02 % от общия състав) 
[24]. Съотношението на ароматичните компоненти по групи е представено на фигура 2. Преобладават 
монотерпеновите (45,4 %) и ароматните съединения (38,6 %). Монотерпеновите въглеводороди са 
представени основно от 𝛾𝛾-терпинен (24,45 %), 𝛼𝛼-терпинен (4,60 %) и мирцен (3,56 %), а ароматните 
съединения – от тимол (23,83 %) и р-цимен (10,30 %).  
В етеричното масло от Сърбия са идентифицирани 19 компонента (93,12 % от общия състав) [11]. 86 
% от маслото се състои от ароматни съединения (фигура 3). Останалите групи ароматични вещества 
не надвишават 7 % от състава на маслото. Ароматните съединения са представени основно от  
карвакрол (65,25 %) и тимол (14,81 %).  
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Фигура 2. Съдържание на ароматични вещества по групи в етерично масло от бял риган – Италия 
 

 
 

 
 

Фигура 3. Съдържание на ароматични вещества по групи в етерично масло от бял риган – Сърбия 
 

В етеричното масло, получено в Чехия са идентифицирани 8 компонента (87,9% от общия състав) 
[20]. Съотношението на ароматичните компоненти по групи е представено на фигура 4. Преобладават 
ароматните (77,3 %) и монотерпеновите съединения (21 %). Ароматните съединения са представени 
от карвакрол (67,92 %), а монотерпеновите въглеводороди – от 𝛾𝛾-терпинен (9,38 %).  
В етеричните масла, получени в България са идентифицирани 9 компонента [2]. Основните съставки 
на масла от четирите in vitro култури от бял риган са карвакрол, γ-терпинен и p-цимен. Относително 
високото съдържание на карвакрол (>48.29 %) и ниското съдържание на тимол (<0.29 %) в тестваните 
растения ги характеризира като карвакролов хемотип. 
 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Белият риган (Origanum heracleoticum L.) от южните склонове на Източните Родопи в Р България е 
подходяща суровина за получаване на етерично масло. Съдържанието на маслото е 3,73 %, като най-
високо то е в съцветията – 9,40 %, следвано от това в листата – 3,34 %, а най-ниско – в стъблата 
(следи).  
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Фигура 4. Съдържание на ароматични вещества по групи в етерично масло от бял риган – Чехия 
 

Ароматичните вещества, по литературни данни, са представени основно от карвакрол (до 93,8 % в 
етерично масло от Гърция), тимол (до 90,2 % в масло от Гърция), 𝛾𝛾-терпинен (до 26,1 % в масло от 
Италия) и 𝜌𝜌-цимен (до 15,8 % в масло от Гърция). Най-богати на карвакрол и тимол са етерични масла 
от бял риган, получени в Гърция. Произходът на суровината оказва влияние върху добивът и състава 
на етеричното масло. 
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СЕКЦИЯ 7. УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 
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Abstract: The The subject area of this article is the compilation of an automated timetable for the internships at HEIs. 
A heuristic approach is chosen because it combines the precise methods with elements of combinatorial and heuristic 
techniques at certain stages of solving the task. A programming product was developed in Delphi 7 for making out a 
semester timetable based on the proposed methodology. 
The presented methodology satisfies to a great extent the methodological and organizational requirements, as well as 
those that ensure the scientific organization of the work of the teachers and the students. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Предметът на тази статия е съставянето на методика за създаването на автоматизирано разписание 
на учебните занятия във висшите учебни заведения.  Избран е евристичен подход за съставеното 
разписание, тъй като той комбинира точните методи с елементи на комбинаторни и евристични 
техники в определени етапи на решаване на задачата. Представената методика до голяма степен 
удовлетворява методологическите и организационни изисквания, на които трябва да отговаря 
разписанието, както и тези, които осигуряват научната организация на работата на преподавателите 
и студентите. Действителните стойности за тези изисквания са конкретни за всяко отделно висше 
учебно заведение  и техните стойности се определят от експертите по планиране на учебния процес. 

mailto:eremievam@abv.bg
mailto:emilia_f@abv.bg
mailto:eremievam@abv.bg
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2. ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА РАЗПИСАНИЕТО. 
 
Разработването на разписание на занятията във висшите учебни заведения (ВУЗ) е сложна задача с 
много участници: преподаватели, студенти, плановици, семестри, факултети, изучавани дисциплини, 
учебни планове за изучаване на всяка една дисциплина, хорариуми на дисциплините, учебни зали, 
учебни часове.   
Първата стъпка е да се определи вида на разписанието: седмично или семестриално, или както се 
случва на практика 1 и 2 курс са със седмично разписание, а горните курсове със семестриално.  
Следва събиране и оформяне на цялостната необходима информация за съставяното разписание. 
Оформят се потоците за изучаваните дисциплини според нарежданията на отдел „планиране на 
учебния процес“.  
Изходните данни за съставяне на разписанието са: 

• разпределяне на изучаваните дисциплини по степени на обучение: магистри, бакалаври и 
доктори.  

• определяне на семестъра: зимен или летен; 
• време за изучаване на всяка една дисциплина; 
• брой на дисциплините, изучавани в поток; 
• брой на лекционните потоци и на учебните групи; според курсовете и специалностите; 
• брой на групите, влизщи в състава на всеки един поток; 
• разпределение на преподавателите по отделните дисциплини и видовете учебни занятия; 
• изисквания към учебните помещения за провеждане на занятията; 
• уточняване на методическите, организационнитеи и други изисквания към разписанието на 

занятията; 
• уточняване на каленарен списък за всички провеждани занятия, като се отчитат почивните 

и празничните дни. 
• актуализиране на базата данни въвеждат се:номер на семестъра (1- зимен, 2-летен 

семестър), въвеждат се данните в календара, като се задават празничните дни, дните на 
сесията, дните на практика, отпуските. 

• зареждане на работния програмен пакет за създаване на разписание на занятията във ВУЗ. 
По-голямата част от програмните модули с които се работи са създадени с методите на 
обектно ориентираното програмиране. Разработките на програмите са за Delhi 7, ..10 
версия, С#, C++.  Тези езици поддържат и  обекти за работа и поддържане на релационни 
бази данни. 

 
3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪСТАВЯНОТО  РАЗПИСАНИЕ.   
 
Тези изисквания обхващат всички страни на учебния процес, като участниците  в него и връзките  
между тях. Разделят се на 4 групи: 

•  Методически – М; 
•  Организационни – Орг; 
•  Изисквания, които осигуряват научната организация на труда на обучаемите –  НОТОб; 
•  Изисквания, които осигуряват научната организация на труда на  преподавателите – НОТП. 

Изпълнението на част от тези изисквания във всяка една групае абсолютно задължително за 
правилното провеждане на учебния процес, а на друга е само препоръчително. До каква степен ще 
се изпълнят незадължителните изисквания касае качеството и организацията на учебното 
разписание. 
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От методическите изисквания абсолютно задължителни са: 
 М1 – Осигуряване на определената съгласно учебния план последователност на изучаване 

на учебните дисциплини по специалности; 
 М2 - Осигуряване на определената последователност на занятията задисциплините съгласно 

тематичните програмии структурно-логическите схеми. 
 М3 – Планиране на  лекциите  и другите занятия, изискващи използването на специални 

технически средства в подходящите учебни зали и лаборатории. 
Задължителните от организационните  изисквания са:  
 Орг1 - Планиране на всички занятия по учебната програма; 
 Орг2 - Осигуряване на време за провеждане на всички учебни занятия; 
 Орг3 - Осигуряване на всички занятия с подходящи по брой места и техническо оборудване 

зали; 
 Орг4 – Изпълнение на предложеното от катедрите разпределение на преподавателите за 

провеждане на занятията.  
 Орг5 – Отсъствие на дублирането на занятия, преподаватели и учебни групи. 

От изискванията, които касаят НОТО и НОТП препоръчителни са [2]: 
- НОТО1 – Да не се планират повече от 2 контролни и 1 семинар седмично; 
- НОТП1 – Да не се планират повече от 6 часа лекции дневно на 1 преподавател.  

Пълното реализиране на всички методически и организационни изисквания би довело до 
невъзможност за планиране на всички занятия според учебната програма.  Затова предлагам на 
всичкигрупи изисквания да се назначи „коефициент за степен на важност“, който да е с големина 
между 0 и 1. Стойност „1“ приписвам на задължителните методически и организационни изисквания, 
а всички останали приемат намаляващи , но положителни стойности. Тези стойности ги предлагам по 
подобие на коефициентите на трудност, определени за тестови задачи според Matzke.  
Първата стъпка от автоматизираното разпределение на занятията е програмно разделяне на общите 
хорариуми по всички дисциплини на седмични хорариуми, съобразено с учебните планове.  
Като входни данни за програмата са учебните планове по всички дисциплини за всеки курс и 
специалност. След това се установяват прекъсванията по време на учебния процес за всяка учебна 
група, като се въвеждат началната и крайна дата на прекъсването и се създава тримерна матрица 

][1 ijks  с размерности: номер на курс ( i ), код на специалност ( j ) и брой на учебните седмици за 
семестърра ( k ). Типът на данните в матрицата е целочислен. В матрицата е поместен броя на 
учебните дни за поредните седмици на  семестъра за всички курсове и специалности. Ако  br  е броят 
на учебните седмици в семестъра, то за курс i  и специалност j  матрицата ][1 ijs  ще съдържа общия 
брой учебни дни за семестъра: 

  ∑
=

=
br

k
ijksijs

1
11 ][][         (1) 

 
Програмата се състои от 2  подпрограми. В първата се задават приоритетите на всички изучавани 
дисциплини по специалности и курсове – т.7 от подготвителния етап-фиг.2.  
Във втората подпрограма се извършва същинското разпределение на занятията. Първата стъпка е 
определянето на дневния хорариум horweek за всяка една дисциплина и 1s  за съответния курс и 
специалност и се умножава по броя учебни дни в съответната седмица [1].  
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][ 1

1

ijks
ijs

horhorweek =                 (2) 

 
Взема се цялата част от частното и според големината на хорариума и частното се закръгля до по-
голямата или по-малката цяла стойност, най-близката до horweek, с помощта на закръглящ 
коефициент  rk .   
Остатъкът се натрупва в паметта и когато стойността му стане число, по-голямо от единица се 
прибавя към седмичния хорариум за текущата седмица. Действията се извършват за всички 
дисциплини, за всяка една специалност и за всеки курс. Паралелно с това се следи разликата между 
общия хорариум за дисциплината според учебния план и сумата от часовете, разпределени за всяка 
от учебните седмици на семестъра.  

∑= SEDMSEM HORHOR              (3) 

 
Ако останат неразпределени часове, последните се планират в т. 10 от етапа на автоматизираното 
планиране на занятията – принудително планиране. При него предварително се определя времето и 
мястото на провежданите занятия.  

 }{ kij hP = ,        (4) 
 

където преподавател i  и група j  трябва да имат занятия в час kh . Основното изискване е 
принудителното планиране да се извърши преди изпълнението на автоматизираното разпределение 
на занятията.  
Етапите 10, 11 и 12 се проиграват при смяна на приоритетите на дисциплините, докато се разпределят 
всички занятия за всички курсове и специалности. 
Последната стъпка при решаването на задачата за съставяне на семестриално разписание е „оценка 
на създаденото разписание“.  

 
4.  МЕТОДИКА ЗА АВТОМАТИЗИРАНО СЪСТАВЯНЕ НА РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ВЪВ ВУЗ. 
 
Първата стъпка от методиката е да се определи какво разписание ще се изготвя за конкретното ВУЗ: 
твърдо или семестриално [2].  
Втората стъпка касае създаването на избраната релационна БД и запълването й с необходимата 
информация, 
Технологичният процес на създаване на разписанието на занятията във ВУЗ се базира на 
разработената методика, която го описва. Той преминава през два основни етапа, показани на фиг. 1 
 
 

ПЪРВИ  -  ПОДГОТВИТЕЛЕН    ЕТАП 

 
 
  
 

 
Фигура 1 Етапи при създаването на разписанието 

 

ВТОРИ  -  АВТОМАТИЧНО  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  НА ЗАНЯТИЯТА 
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Всеки от главните етапи се разделя на подетапи (фиг. 2 и фиг.3), описващи поредицата от действия, 
които трябва да се извършат от началото на процеса за съставяне на разписанието до самия му край 
– получаване на окончателния му вариант. 

 
1. АКТУАЛИЗАЦИЯ   НА   БД. 

 
 
 

3. ВЪВЕЖДАНЕ  НА  КАЛЕНДАР  ЗА  ТЕКУЩИЯ  СЕМЕСТЪР. 
 

 
 
 

5. ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ПОТОЦИТЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ,  
КУРСОВЕ И  ДИСЦИПЛИНИ. 

 
 
 
 

 
 
 

8. НАЗНАЧАВАНЕ  НА  ПРИОРИТЕТИ  НА МЕТОДИЧЕСКИТЕ  И 
ОРГАНИЗАЦИОННИ  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ  РАЗПИСАНИЕТО. 

 
Фигура 2. Подготвителен етап 

 
9. ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  СЕДМИЧНИТЕ  ХОРАРИУМИ  ПО  

ДИСЦИПЛИНИТЕ. 
 
 

 
 

 
 

12. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА  ЗАНЯТИЯТА  ОТ ПРОГРАМАТА ПО  ДНИ  
ЗА ВСИЧКИ  ДИСЦИПЛИНИ  ПРИ  СПАЗВАНЕ  НА  
ПРИОРИТЕТИТЕ  НА  ДИСЦИПЛИНИТЕ  И  НА  
ИЗИСКВАНИЯТА  КЪМ  РАЗПИСАНИЕТО. 

 
Фигура 3. Автоматизирано разпределение 

 

2. ИЗБОР  НА  СЕМЕСТЪРА:   ЗИМЕН (1)  ИЛИ  ЛЕТЕН  (2). 

4. ВЪВЕЖДАНЕ  НА УЧЕБНИ  ПЛАНОВЕ  ПО СПЕЦИАЛНОСТИ  И  
КУРСОВЕ. 

6. ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНИТЕ ПО КОИТО ГРУПИТЕ СЕ 
ДЕЛЯТ  ПРИ  УПРАЖНЕНИЯ. 

7. НАЗНАЧАВАНЕ  НА  ПРИОРИТЕТИ НА ВСИЧКИ  
ДИСЦИПЛИНИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ  И  КУРСОВЕ. 

10. ПРИНУДИТЕЛНО  ПЛАНИРАНЕ  НА  ЧАСТ  ОТ  ЗАНЯТИЯТА. 

11. СЪЗДАВАНЕ  НА  ОБОБЩЕНА  ТАБЛИЦА С  
РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ  ЗАНЯТИЯ. 
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Първата стъпка при автоматизираното разпределение на занятията е да се въведат в учебната 
програма занятията, които трябва да се провеждат в точно определено време, с точно определен 
преподавател и учебна група. Това съответства на т.2 от „автоматизираното разпределение“ на 
занятията. Извършва се от плановиците, преди да се стартира програмния модул за 
„автоматизираното разпределение“.  
На принудително планиране подлежат и такива занятия, които остават неразпределени след 
проиграването на програмния модул за „автоматизираното разпределение“.  
Следва стартиране на програмния модул за автоматизирано разпределение на занятията – фигура 
3, блок 4.  
 
5. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА  РАЗПИСАНИЕТО.   
 
Разработен е критерий за оценка, който се базира на „изпълнението или неизпълнението на 
изискванията към разписанието, преди всичко на задължителните методически и организационни 
изисквания. Тези изисквания се разпределят в 4 групи по степен на важност. В първа група се 
поставят задължителните изисквания, оценени с 1, които се удовлетворяват програмно в процеца на 
съставяне на разписанието, а в останалите групи – незадължителните, които се оценяват съответно 
с коефициенти за степен на важност – 1w , 2w  и 3w . Колкото е по-ниска стойността на iw , толкова по-
голяма част от изискваниятяа могат да не се изпълнят. Конкретните стойности на тези коефициенти 
се уточняват от експертите – плановици във всяко ВУЗ.  
Коефициентът на качеството на разписанието Кр  се дава с формулата: 
 

m
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iVn
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m

i ОПТ
p

∑
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3 )(

  ,       (5) 

където: 
  m  -  общ брой на групите; 
  3n  – брой на задължителните изисквания;   
  ОПТc  – константа, получена при цялостно изпълнение на всички изисквания 
Сумарният тегловен коефициент V  е сума от тегловните коефициенти на всички изисквания от 2, 3 и 
4 група. 
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където: 
 jr  -  изисквания за 2 група, с коефициент -  ;....1; 11 α=jw  

 il  -  изисквания за 3 група, с коефициент -  ;....1; 22 α=iw  

 tq  -  изисквания за 4 група, с коефициент -  ;....1; 33 α=tw  
Всеки тегловен коефициент показва в каква степен е изпълнено всяко едно изискване от съответната 
група. Той се получава като частно от бройките занятия, които удовлетворяват съответното изискване 
и общият брой разпределени занятия, умножено със съответната стойност 1w , 2w  и 3w . 
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  Така, ако за 1 учебна група са разпределени 16 занятия по 2 часа и се оценява броя на дупките 
(време, през което обучаемите нямат часове) и коефициентът 8.0=iw , съответният тегловен 
коефициент rw  е равен на 0,75 – (7). 

75.0
4
3

32
8.0*30

===rw      (7) 

 
При липса на данни за съответното изискване, степента му на изпълнение с приема = 0, което 
влошава получената оценка.  
 Оценяването на полученото разписание може да се счита като завършващ етап или като 
последна стъпка в разработената методика.  
 
6. ИЗВОДИ 

 
1. Тъй като задачата за съставяне на учебно разписание на занятията във ВУЗ е многовариантна 

и многокритериална, правилният подход за нейното решение е изборът на евристичен подход. 
При него се съчетават елементи на точните методи с елементи на комбинаторната и 
евристична техника на определени етапи от решаването на задачата. 

2. Предлаганата методика на автоматизирано съставяне на учебно разписание на занятията във 
ВУЗ пряко кореспондира с информационния и логически модел на задачата и се допълва от 
технологичната схема.  

3. Предлаганата методика осигурява разпределението на всички занятия по програмата за 
всички курсове и специалности, 

4. С предложения модул за разпределяне на занятията по седмици се избягва възможността за 
наличието на неразпределени занятия. 

5. За липсата на неразпределени занятия спомага и включването на модула за „принудително 
планиране“ на определени занятия.  

6. Методиката осигурява получаването на „работещо“ разписание, тъй като със смяната на 
приоритетите на дисциплините и с принудителното планиране всички часове по програма 
биват разпределени. 
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BUILDING A CONCEPTUAL, LOGICAL AND PHYSICAL MODEL OF A 

DATABASE FOR THE COMPILATION OF A SEMESTER TIMETABLE OF THE 
CLASSES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
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Abstract: According to the classical statement of the process of drawing up the "scheduling of the sessions in HEIs", it 
can be defined as a process of functional distribution of the elements of set sets while preserving pre-established 
relations of interaction between them in order to construct certain structural links. The available multitudes of participants 
are: lecturers, teaching subjects, curricula for each discipline studied, study groups, study rooms and hours. The 
availability of each participant in the hour allocation process is described by a subset of hours in which he is a participant 
in one of the events, which are the various types of classes - lectures, exercises, laboratory sessions, seminars, etc. 
In order to ensure the realization of the mathematical model of the task of drawing up the curriculum of the classes at 
HEI, the database should be built up. The concept of the conceptual model is a detailed clarification of the structure, 
semantics, links and limitations of the created database (DB) Of the particular database management system (DBMS) 
to be used to implement it. The conceptual data model is the initial prototype of the future DB. 
The main components (relations, relationships) of the conceptual data model are the types of objects (relations, 
relations), the relations and interactions between them and the attributes and keys of these objects. 
The conceptual data model is the initial prototype of the future DB. 
Keywords: semestertimetable, mathematical model, database, conceptual model, logical model, physical model.  
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БАЗА ДАННИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНО РАЗПИСАНИЕ НА 
ЗАНЯТИЯТА ВЪВ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Според класическата постановка на процеса за съставяне на „учебното разписание на занятията във 
ВУЗ“, същият може да се определи като процес на функционално разпределение на елементите на 
зададени множества при запазване на предварително установени връзки на взаимодействие между 
тях с цел на изграждане на определени структурни връзки. Наличните множества от участници са: 
преподаватели, учебни дисциплини, учебни планове за всяка изучавана дисциплина, учебни групи, 

mailto:eremievam@abv.bg
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учебни зали и часове. Наличността на всеки един участник в процеса на разпределение на часовете 
се описва с подмножество от часове,  в които, той е участник в някое от събитията, които са  
различните видове занятия-лекции, упражнения, лабораторни занятия, семинари и др.   
За да се осигури реализация на  математическия модел на задачата за съставяне на учебното 
разписание на занятията във ВУЗ следва да се изгради базата данни. Предназначението на 
концептуалния модел е детайлно изясняване на структурата, семантиката, връзките и ограниченията 
в създаваната база данни (БД), независимо от конкретната система за управление на базата данни 
(СУБД), която ще се използва за реализирането ѝ. Концептуалния модел на данните се явява начален 
прототип на бъдещата БД.  
 
 1. СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА ЗА „СЪСТАВЯНЕ НА УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ЗАНЯТИЯТА“ 
ВЪВ ВУЗ. 
През двадесетте години на 21 век  във всяко висше учебно заведение (ВУЗ), изготвянето на 
разписание за провежданите занятия е автоматизирано.  Разписанието на занятията е документ, 
който се създава в последния етап на планирането на учебния процес и съдържа разпределените 
занятия по всяка една дисциплина за даден период от време според учебнатапрограма. Всяко учебно 
занятие се характеризира с: 
• вид на занятието – лекция в поток, лекция в клас, лабораторно упражнение, упражнение в клас, 
семинар, контролно и др; 
• продължителност – брой учебни часа – 1, 2, 3; 
• място на провеждане – лекционна зала (аудитория), класна стая, кабинет, лаборатория, 
работилница, физкултурен салон, игрище и др; 
• участници в занятието: преподаватели, учебни групи и учебни зали. 
За ВУЗ, задачата за разработването на разписание на занятията на отделните учебни единици (групи 
и потоци) се заключава в осигуряването на методически правилно изучаване на всички учебни 
дисциплини през семестъра, на тяхната взаимна обвързаност, на правилната последователност и 
редуване на всички форми на учебна работа за всяка дисциплина, като се отчитат 
психофизиологическите особености на обучаемите.  
 
2.  ВИДОВЕ РАЗПИСАНИЯ. 
Разписанията биват основно два вида: седмични, когато в определен ден от седмицата и в 
определено време за дадена учебна група се планират занятия по една и съща дисциплина, и 
семестриални – когато разписанието на занятията е ежедневно за отделните групии, курсове и 
специалности, в рамките на целия семестър. Основно изискване  при седмичното разписание е 
хорариумътпо всяка една учебна дисциплина да се задава с число, което е кратно на броя на учебните 
седмици в семестъра. Така при семестър от 15 учебни седмици е добре хорариумите на дисциплините 
да са съответно от по 30, 45, 60, 75, 90, 105 и 120 часа. Спазването на това задължително изискване 
от една страна значително съкращава техническата работа по съставянето и размножаването на 
разписанието за отделните седмици, но от друга страна снижава качеството му. 
Висшите военни училища, Националната художествена академия, Хореографският университет, 
Националната  Академия за театрално и филмово изкуство и др., в които се изучават специфични 
дисциплини и се провеждат  специализирани занятия изискват  семестриално разписание. 
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 Може и предлаганите разписания да са седмични за първите две години от обучението и 
семестриални за третата и четвъртата година. За магистърските учебни програми, по-удачната 
форма  е семестриалното разписание.  
Проблемите на учебното разписание са основна тема за няколко организирани световни 
конференции, като PATAT, GECCO, AAAI. Сенатът на UNIVERSITY  OF  SUSSEX през 2002 година 
поде кампания за набиране на предложения за радикално преработване на процеса на подготовка на 
университетски учебни разписания. След 2004 година се приеха някои предложения за предлагането 
на „плаващо учебно време от 9 до 19 часа, допускане на различен брой занятия дневно за 
обучаемите, въвеждане на дистанционното обучение и др.  –  PATAT – 2015, 2016 [8,9] 
Проблемът за „съставяне на учебно разписание на занятията“ във ВУЗ е обект на изследване още 
през 60-те години на миналия век. Решаван е с прилагането както на точни, така и на евристични 
методи.  
Една от основните предпоставки за правилния избор на метод за решаване на дадена задача е 
нейната точна класификация. Всяка една задача може да се определи като „лошо“ и „добре 
структурирана“. Задачата е добре структурирана, ако постановката ú е ясна и удовлетворява 
критериите: 
 да бъде описана с променливи, скалари или вектори, които имат числово значение; 
 целите да бъдат определени с точна целева функция; 
 съществуване на алгоритми, изградени на базата на точно определени, повтарящи се действия, 
включително условието за оптималност на получения резултат[5].  
Добре структурираните задачи могат да бъдат решени с точни методи, докато лошо структурираните 
почти винаги използват евристични методи. 
Според това дали са разработени за седмица или за целия семестър, разписанията се делят на 
твърди и семестриални. При твърдите разписания занятията се планират за една,  (две) седмица и 
се повтарят във всички останали седмици до края на семестъра. Затова тези разписания са известни 
още и като седмични разписания.  В някои висши учебни заведения като висшите военни училища, 
спортната академия, художествената академия  и др. се провежда не само учебен процес, но и военна 
подготовка или тренировки на обучаемите. Тази специфичност налага избор на семестриално 
разписание, което е строго индивидуално за всеки ден и за всяка учебна група. При него най-пълно 
могат да се реализират изискванията на научната организация на учебния процес както за 
преподавателите, така и за обучаемите.  
 
3.  МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ЗАДАЧАТА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА РАЗПИСАНИЕ. УТОЧНЕН 
МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ. 
 
3.1. Класическа постановка на проблема за учебното разписание. 
 
Според класическата постановка на проблема за учебното разписание, същият може да се определи 
като процес на функционално разпределение на елементите на зададени множества при запазване 
на предварително установени връзки на взаимодействие между тях с цел на изграждане на 
определени структурни връзки. Всеки един елемент на изследвания процес принадлежи към 
определено множество от указаните, в зависимост от функционалното му предназначение. Налице 
са множества от участници като преподаватели, дисциплини, учебни планове по всяка една 
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дисциплина, зали, учебни групи и часове. Наличността на всеки един участник в процеса на 
разпределение на часовете се описва с подмножество от часове, в които той е в състояние да вземе 
участие в някое от събитията, в което той е наличен. Такива събития са различните видове занятия, 
като лекции, упражнения, лабораторни занятия, семинари и др. Всяка една среща е множество от 
участници, които трябва да бъдат заедно за определен интервал от време. Трябва да бъде направено 
такова разпределение, че на всички срещи да бъде присвоен необходимият точно определен брой 
часове и то така, че тези часове да бъдат налични за всички участницив тези срещи и да бъде 
изпълнено основното изискване: нито един участник да не бъде разпределен повече от един път в 
един и същ интервал от време.  
При базовия математически модел са зададени крайни множества от преподаватели D={di}, от учебни 
групи C={cj},, от периоди във времето H={hk} и от зали Z={zl}. Елементите на множеството P={pijl} 
определят срещите за даден период на преподавател di с учебната група cj в залата  zl. За всяка 
тройка (d,c,z), която принадлежи на DxcxZ съществува числото rij, принадлежащо на N, което 
определя натовареността по учебен план. Следователно общият брой учебни периоди за 
преподавател i е ∑

i

rij,  a ∑
j

rij е общият брой учебни периоди за учебна група - j. Общата наличност 

на преподавател di, група cj  и зала  zl   се изразява чрез резултантния вектор :  Aijll = Ai∩ Aj∩Al  

 

ak
ijl = ak

i +ak
j + ak

l 
   
Определя  се матрица на  конфликтите B с елементи bpq -  B=║bpq║, за която  елементът bpq= 1, ако 
две занятия (означени с p и q респективно) са в конфликт по една или друга причина и bpq= 0 в 
противен случай.  
Създаден на базата на класическата постановка, този модел отчита само връзките на 
взаимодействие между преподавател, учебни групи и учебна зала, т.е. във всяка среща вземат 
участие точно един преподавател, една група и една зала. Практически във ВУЗ към тази базова 
постановка се наслагват различни условия, което води до разширение и усложняване на връзките 
между участниците, а следователно и до изменение  на съдържанието на класическия проблем, без 
да се изменя неговата същност. Реалната постановка на задачата предлага и задаването на точно 
определени ограничителни условия като: 

• максимално допустима натовареност на преподаватели учебна група; 
• наличен фонд учебно време; 
• наличен фонд учебни зали,  разпределени в групи по капацитет и специализирано 

оборудване. 
 

3.2. Уточнен математически модел на задачата за съставяне на разписание и изходни данни за 
модела. 
 
Изходни данни за съставяне на разписанието: 

• време за изучаване на всяка една дисциплина; 
• брой на дисциплините, изучавани в поток; 
• брой на лекционните потоци и на учебните групи; 
• брой на групите, влизщи в състава на всеки един поток; 
• разпределение на преподавателите по отделните дисциплини и видовете учебни занятия; 
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• изисквания към учебните помещения за провеждане на занятията; 
• уточняване на методическите, организационнитеи други изисквания към разписанието на 

занятията; 
• уточняване на каленарен списък за всички провежани занятия, като се отчитат почивните 

и празничните дни 
 
3.3. Изисквания към съставяното  разписание. 
  
Тези изисквания обхващат всички страни на учебния процес, като участниците  в него и връзките  
между тях. Разделят се на 4 групи:  

• Методически – М; 
• Организационни – Орг; 
•  Изисквания, които осигуряват научната организация на труда на обучаемите – НОТОб; 
• Изисквания, които осигур.яват научната организация на труда на  преподавателите – 

НОТП [5].  
Изпълнението на част от тези изисквания във всяка една група е абсолютно задължително за 
правилното провеждане на учебния процес, а на друга е само препоръчително. До каква степен ще 
се изпълнят незадължителните изисквания касае качеството и организацията на учебното разписание 
 
4. ИНФОРМАЦИОНЕН И КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА ЗАДАЧАТА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА 
РАЗПИСАНИЕ 
 
4.1. Информационен модел.  
 
За да се осигури реализацията на математическия модел на задачата за съставяне на разписание на 
занятията във ВУЗ, преди всичко трябва да се изгради базата данни (БД). По същество тя 
представлява адекватно описание на същата, т.е. тя е неин информационен модел и съдържа цялата 
необходима информация, организирана и разпределена в отделни обекти с изградени връзки между 
тях. Избира се релационна БД, в която основните обекти са таблици. Всеки обект от концептуалния 
модел съответства на едно отношение и се  се описва с таблица.  
Пълната информация са всички обекти, включва списък на таблиците, имена, тип и големина на  
полетата, които изграждат всяка една таблица, е дадена в таблица. 1. 
В таблица  Plan се съхранява информация за учебните планове по които се извършва обучението по 
всяка една дисциплина за съответните  учебни квалификационни степени: бакалавърска, магистърска 
и докторска по всички специалности. За всяка дисциплина се въвеждат общия и седмичен хорариум 
часове по нея и на нея ú се  назначава приоритет. Дава се най-висок приоритет „0” за лекциите, 
провеждани в поток  по една и съща дисциплина, но  в различни курсове, „1” – за лекциите, 
провеждани в поток  по една и съща дисциплина, в един курс, но за различни специалности, „2” - за 
лекциите, провеждани в поток  по една дисциплина, в един  курс, за 1 специалност, 3 - за лекциите, 
провеждани по една дисциплина, която се провежда в една група по „предмети от специалността” – 
отнася се за 3, 4 и 5 курс. Приоритет „4” получават упражненията с цялата група, а „5” – с половинка 
група, но се касае за упражнения, изискващи специална среда на провеждане – тренажор, 
компютърна лаборатория, физическа, химическа лаборатория и др. Приоритети 6 и 7 са най-ниските 
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приоритети и се назначават на семинарни занятия или на упражнения, които не изискват специална 
среда за тяхното провеждане.   
 
Таблица 1. Списък на всички таблици в БД. 
 
номер име на 

таблицата 
съдържание 

1 Katedra Код и наименование на всяка една катедра във ВУЗ. 
2 Plasce Код, наименование на залата, вид на залата и брой места. 
3 Prepod Код, звание, фамилия  и  инициал  на преподавателя. 
4 Spec Номер и  наименование  на  специалността. 
5 Zanayatie Код  и  вид  на занятието. 
6 Discip Код и  наименование  на дисциплината 
7 Plan Хорариум  на всяка  изучавана дисциплина, приоритет на дисциплината, 

седмичен хорариум, номер на семестър, код на специалност, номер  на  курс, 
8 Group Код на гупата  и  брой  членове. 
9 Potok Номер на потока по курсове, номер на курса, номер на семестър, кодове на 

групите и дисциплините в потока. 
10 Pom Събирателна таблица съдържаща всички данни за занятията по 

дисциплините, подлежащи на разпределение: номер на занятието, код на 
занятието, код на преподавател, код на група, номер на курс, номер на 
специалност, код на дисциплината, седмичен хорариум и приоритет на 
дисциплината. 

11 Lesson Данни за разпределените занятия по групи: пореден номер на занятието, 
продължителност в брой часове, код на учебната зала, код преподавател, 
вид на занятието, дата на провеждане, начален и краен час, номер на 
седмицата и номер на семестъра. 

12 Prepz1 Данни за заетостта на всеки преподавател: код и дата на провеждане на 
всяко занятие, начален и краен час на занятието. 

13 Placz1 Данни за заетостта научебната зала: код на всяка група, код и дата на 
провеждане на всяко занятие, начален и краен час на занятието. 

14 Grzaet1 Данни за заетостта нагрупите: код на всяка група, код и дата на провеждане 
на всяко занятие, начален и краен час на занятието. 

      
Цялата необходима информация за подлежащите на разпределение занятия, подредена по 
приоритета на дисциплините се съхранява в генерираната таблица POM (таблица 1).  

 
4.2. Концептуален модел на релационната база данни. 
Отношенията, разработени на етап концептуален модел характеризират всички обекти, които се 
изграждат и си взаимодействат в БД. Да се създаде БД, означава да се даде име на базата, на всички 
отношения, които я изграждат и да се определят техните атрибути и да им се назначи „ключ“, който 
еднозначно определя отношението. Нямя две отношения с еднакви стойности на ключовете.. При 
релационните БД тези отношения се  преобразуват в таблици, атрибутите стават колони на 
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таблиците, за ключовете атрибути се създават уникални индекси, домените (множествата от 
допустими стойности на данните) се преобразуват в типове данни, приети в конкретната СУБД. 
Основните отношения са дадени в табл. 2. 
След декларирането  на всички таблици в БД и определянето на ключовите полета за всяка една от 
таблиците, се създават връзките между тях, които в най-общия случай са от вида 1:много (1:m) или 
много:много (m:n). Връзките между таблиците за създадената БД са от вида 1:много или много:много 
– таблица 2. 
 

Таблица 2 Трансформация от концептуален модел в релационен модел 
 Концептуален модел Релационен модел 
Тип обект  Отношение, описващо “обект” 
Връзки 1:1 и 1:N Външен ключ 
Връзка M:N Отношение, описващо взаимодействие, с два 

външни ключа (съставен ключ) 
Атрибут Атрибут 
Списъчен атрибут Отношение и външен ключ 
Ключов атрибут Първичен ключ 
Множество от стойности Домейн 

           
 
5. ЛОГИЧЕСКИ  И ФИЗИЧЕСКИ МОДЕЛ  НА БД. 
 
5.1. Логически модел на БД.  
 
Логическият модел описва данните чрез средствата на конкретната СУБД (система за управление на 
БД)в два етапа: 

• трансформиране на концептуалната схема в схема на релационната БД. 
•   отразяване на специфичните особености на избраната за реализация СУБД върху 

концептуалния модел. 
На фигура 1 са  визуализирани всички таблици в изградената РБД, реализирани са връзките между 
таблиците, които са посочени с единична или двойна стрелка, в зависимостот вида на релацията. 
Връзката между таблиците: katedra и prepod е от вида 1:много и е  по ключовите полета katn и prepn, 
като ключът е съставен и се образува от номер на катедрата и пореден номер на преподавателя в 
нея: prepn=katn+prepnumber 
Връзката между таблиците Group и Potok е от вида много:много, тъй като една група може да участва 
в много потоци, в зависимост от изучаваните дисциплини в тях и на един поток, може да 
съответстват много групи. Във фигура 1, която изобразява схемата на връзките в РБД,  връзките 
много:много са дадени с двойни стрелки, а връзките 1:много – с единична стрелка.  
 
5.2.  Физически модел  на  БД.  
 
Физическият модел на БД се определя в  процеса на избор на специфични структури за съхранение 
и пътища за достъп до файловете, изграждащи БД. Всяка СУБД предлага 

 
различни файлови организации и пътища за достъп: индексиране, клъстериране на свързани записи 
чрез указатели, хеширане и т.н. Факторите, които определят това са 
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• Време за отговор – времето от подаване на заявка към БД до получаване на отговор. 
• Използвано пространство – обем памет на диска, необходим за зареждане на БД. 
• Среден брой транзакции, обработени за минута от системата.  

Съществено значение имат настройките на СУБД в рамките на конкретната апаратно програмна 
реализация. Приетите на предните нива решения са задължителни на ниво физически модел и 
оказват съществено влияние на дейностите, реализирани на този етап. 
 

-  
     

Фигура 1. Схема на връзките в РБД 
 

6.  ИЗВОДИ:    
  1.  Съставянето на уточнен модел на задачата за разписанието е свързан с максимално 

точната дефиниция на проблема и свеждане на максимално точната дефиниция на проблема и 
свеждане на общата задача до индивидуалната, която се отнася до точно определен тип разписание.  

1. Необходима е пълна и точна класификация на всички всички въведени ограничения и 
изисквания и назначаването им на приоритети. 

2. Във всички случаи се получава достатъчно добро, но не и оптимално решение на 
задачата. 

3. За постигането на по-добро решение се работи с промяна на приоритетите на 
изискванията и се избира този ваиант, при който компромисите са най-малки в количествено и в 
качествено отношение. 
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Abstract: Through the years the education in the specialty “Healthcare” has undergone numerous transformations in 
order to reach the level of depth and exactness that it is at today. That must continue when it gets adapted to the 
development of the technologies and is able to use them optimally. In a lot of situations the figures and pictures in the 
educational materials on paper are not in the position to present the studied material visually. This disadvantage can be 
overcome when definite systems and organs of the human body are visualized through animations, images and a 
dynamic information band with text information at the scanning of the base image with a marker that the phone’s camera 
recognizes. In this way it becomes possible to present a greater amount of information visually while escaping the 
volume of the physical bearer. It gives the students the opportunity to gain access to information everywhere and at any 
time they need it, it is all several clicks away and can be held in the pocket. Using mobile technologies in the training 
and education in “Healthcare” could also contribute to the students’ theoretical knowledge and make the searching and 
consigning information pleasure for the lecturers.  The digital bearer will not completely replace the paper one, but has 
proved its advantages in the contemporary education. The application Aurasma gives the opportunity to develop models 
for interactive education and training. It is free and can be installed on any device that you choose.   
 
Keywords: Aurasma, compatibility, speed, visual presentation. 
 

МОБИЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – ПРЕДПОЧИТАНО СРЕДСТВО ЗА ДОСТЪП ДО 
ИНФОРМАЦИЯ И ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ 
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бул. Съединение 48, тел. 038/664375 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
През годините, обучението по специалност „Здравни грижи“ е претърпяло многобройни 
трансформации, за да достигне нивото на задълбоченост и екзактност, на което е днес. Това трябва 
да продължи, като то се приспособи към развитието на технологиите и ги използва оптимално. 
Чрез сетивата, зрение и слух, се възприема по-големия процент информация – 89%. От така 
възприетата информация, до 60% се запомнят. В много ситуации, фигурите и изображенията в 
учебните материали на хартиен носител не са в състояние да представят изучавания материал чисто 
визуално. Този недостатък може да бъде преодолян когато учебните материали се визуализират чрез 
анимации, изображения и динамична информационна лента с текстова информация, при сканиране 
на базово изображение с маркер, който камерата на смартфон разчита. По този начин се явява 

mailto:new_2001_di@yahoo.com
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възможност за предоставяне на информация нагледно, като се избягва големия обем на физическия 
носител. 
Ключовите моменти в доклада са интерактивни методи на учене. Възможността да се добавят видео 
материали към желаната тема, създава удобството и нагледността които липсват при хартиения 
носител[2]. Атрактивният модел на поднасяне на информацията грабва вниманието на потребителя, 
а това е важен момент в усвояването на знания. Липсата на каквито и да е действия по търсене, 
сравняване, класифициране, преработване на информацията, улеснява достъпа до нея и я прави по-
приятна за възприемане. Огромни обеми от информация могат да се представят на широка 
аудитория.  
 
2. МЕТОДИ 
 
Наблюденията през годините показват, че използването на мултимедийни технически средства 
добива популярност и все повече привърженици сред обучаемите. Мобилните технологии също могат 
да се превърнат в реален помощник за учене в нетрадиционна среда. Ако към съществуващо 
изображение бъде свързана информация (текст, видео, аудио и др.), тя може да бъде видяна от всеки, 
който има инсталирано приложение Ауразма на своя смартфон и е последвал авторите на 
материалите.  
За целта на изследването, създадохме необходимите материали на хартиен носител (снимки), 
виртуални материали достъпни онлайн и чрез приложение за смартфон. Сред студенти на Филиала, 
проведохме обучение, как да се инсталира приложението на телефона и как се използва то. 
Създадохме условия, да могат да се наблюдават снимките, като тази подредба условно нарекохме 
„умна стена“. Демонстрирахме и възможността същите материали да се видят онлайн. Специален 
акцент бе направен на клиповете по темата „Ендокринна система“ с български субтитри, които ще 
бъдат на разположение на студентите в електронния университет. 
За да анализираме мнението на студентите, използвахме метод на пряка анкета, с която обхванахме 
68 студенти от всички курсове и специалности (Фигура 1). 
 

 
Фигура 1. В кой курс сте 

 
 

16%

38%

34%

12%

I курс
II курс
III курс
IV курс



ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017 
October 19 – 20, 2017, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2017/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2017 ISSN 1314-9474                       
438 

 
 

3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ 
 
Понякога, фигурите и изображенията в учебните материали на хартиен носител не са в състояние да 
представят изучавания материал чисто визуално.  

 
Използването на анимации, изображения и мобилни технологии са начини за решаване на този 
проблем. С това се създава възможност за нагледно представяне на информация, като се избягва 
големия обем на физическия носител. Това дава възможност на обучаващите се да получат достъп 
до информация навсякъде и по всяко време, когато тя им е необходима, като всичко това е на няколко 
клика разстояние и се побира в джоб. Използването на мобилните технологии в обучението по 
„Здравни грижи“ може да бъде полезно за теоретичното обучение на студентите и да направи 
търсенето и предоставянето на информация удоволствие и за преподавателите. Цифровият носител 
няма напълно да измести хартиения, но е доказал своите преимущества в съвременното обучение. 
Приложението Aurasma дава възможност за разработване на модели за интерактивно обучение. То 
е безплатно и може да бъде инсталирано на устройство по избор. 
За целта на изследването, в един от кабинетите по практика поставихме снимки, които използваме в 
изработването на визуалните помощни материали. Част от снимките са по тема, която съществува в 
курс на виртуалния университет – „Сестрински грижи при болни с хирургични заболявания“[3]. Със 
същите снимки обогатихме и самия курс (Фигура 2.). 
Създадохме нов курс „Ендокринна система“, в който сме предоставили връзки към съществуващия 
мултимедиен учебник, изработихме и свързахме български субтитри към два клипа за ендокринна 
система, които на достъпен език, с реални примери, обясняват как функционира тази система в 
човешкия организъм. За подбора на клиповете извършихме търсене в Google, Youtube и различни 
виртуални библиотеки. Подбраните материали, както и преводът на български език, бяха проверени 
за достоверност от преподаватели специалисти. В същия курс добавихме изображения от клиповете, 
чрез които се постига връзка посредством приложение Aurasma. 
 
 

Фигура 2. Извадки от курса „Сестрински грижи при хирургично болни“ 

Фигура 3. Курс „Ендокринна система“ 
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Когато моделът на представяне на научната информация е модерен, забавен, с прости примери от 
реалността и коректно обяснение, възприемането на информацията може да се подобри. 
За целите на експеримента добавихме връзки, които правят тези клипове достъпни и чрез Ауразма 
(Фигура 3.). 
Защо избрахме „Ендокринна система“?  
Ендокринната система е част от човешкият организъм, която продуцира и секретира биоактивни 
вещества-хормони, отговорни за нормалното протичане на ежедневните ни жизнени процеси и 
цялостната хомеостаза. Тези хормони са разнообразни и характерни за всяка структурна част на 
ендокринната система. Класификацията и точните последователности на протичане на хормоналните 
каскади, често представляват трудност за студентите. Новите интерактивни методи на обучение биха 
помогнали за изграждане на чисто визуална представа за разположението на началната секреция, на 
пътят и крайната дестинация на всеки един хормон както и неговите ефекти върху организма. Чрез 
визуализация и примери от всекидневието, научната информация бива поднесена изключително 
интригуващо което повишава възможността за запаметяването му и по-нататъшното му 
възпроизвеждане.  
Създаденият курс е достъпен след самозаписване със стандартните потребителско име и парола за 
Тракийския електронен университет. 
С нагледните материали – снимки се запознаха 68 студенти. Курсовете във виртуалния университет 
бяха направени достояние чрез мултимедия пред целия първи курс на специалност „Медицинска 
сестра“. Ще очакваме тяхното мнение в онлайн обратна връзка. 
 
4. РЕЗУЛТАТИ  
 
За отчитане на въздействието от подготвените материали, поискахме мнението на запознатите 
студенти от различни курсове. Най-големият брой анкетирани студенти бяха от втори и трети курс. 

Фигура 4. Курс „Ендокринна система“ 
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Това беше новост за всички. Според тяхното мнение този начин на достъп до информация е 
интересен и полезен (Фигура 4). По-големият процент са привърженици на използването на нови 
технологии. Тези, които изразяват скептицизъм и незаинтересованост са сред най-младите студенти 
– във възрастовата група до 22 години. Този резултат може да се анализира по следния начин: по-
възрастните са склонни да се учат и да възприемат новостите, докато при младите се усеща 
пресищане от технологии и нежелание да бъдат натоварвани с нови такива. Като предимства на този 
метод, се посочва още по-лесно възприемане и запомняне поради онагледяването и поради 
удобството да се види материала с един клик. При индивидуалното преглеждане на информацията е 
възможно всеки да избере колко пъти да се повтори необходимия клип. 

 
Фигура 4. Какво е мнението Ви за подобна „умна стена“? 

 
Запитани за недостатъци, по-големият процент не откриват такива, но 15% от отговорилите все пак 
смятат, че при липсата на интернет, материалите няма да са достъпни. Другият проблем е наличието 
на смартфон.  
 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
Ученето е активен процес, който може да бъде стимулиран с подходящи методи и средства. 
Мобилните технологии са такова средство. То трябва да бъде използвано за осъществяване на 
връзката между обучаемите и виртуалните библиотеки, което ще направи образователния процес по-
атрактивен, ще се реализират принципите на нагледност и достъпност [1]. 
Развитието на образователните методи трябва да върви редом с напредването на технологиите, за 
да бъдат те взаимно изгодни и потребни едни на други. Привлекателността и улеснения достъп до 
информация в забързаното ни ежедневие, е важен момент за адаптиране на образователния процес 
към динамичността на битието ни. Интерактивните цифрови методи на обучение са се доказали по 
цял свят с удобството и практичността си. 
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6. ИЗВОДИ  
 
Човешкото общество е променило начина си на живот неимоверно, а с навлизане на технологиите 
този процес става още по-интензивен. Иновации се случват навсякъде, но по-рядко в образованието.  
Въпреки големите удобства, които се предлагат от техническите средства, не трябва да се 
пренебрегват резултатите от изследването, а те са в подкрепа на идеята за умерено прилагане 
на нови технически средства. 
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Abstract: The stormy development of technologies today gives its influence in the field of education. In the high and 
higher education the technology connected students of the digital generation are ready and wait the information and 
communication technologies to be included not only in their everyday life but in the process of education too.  
The article analyzes the Augmented Reality (AR) and its possibilities about development of training materials and its 
implementation in the higher education. 
The technological aspects in developing interactive educational content with added reality and different uses of this 
modern technology are studied. The development of training materials which correspond to the visually kinetic style of 
learning of students from the digital generation is the main aim of the use of AR in thee higher education. The paper 
presents specific possibilities for apply of AR in education in the fields of Mechanical and Fashion Engineering in the 
Faculty of Technics and Technologies.  
Keywords: Augmented Reality, Engineering Education, Higher Education, Mechanical Engineering, Fashion 
Engineering, Digital Generation. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Училищата и университетите днес не са единствен източник на знания и умения в съвременното 
отворено информационно общество с бързо развиващи се онлайн ресурси, социални мрежи и др. 
Традиционните учебници не са винаги източник на актуални знания, а изготвянето на електронни 
учебници и ръководства често се превръща в „опаковане” на старо съдържание под нова форма. 
Студентите имат желание да намират в системите за е-обучение не текстови материали (понякога с 
прекомерни размери), които трябва да прочетат от екрана на компютъра вместо от учебника, а 
интерактивни приложения, симулационни модели, визуални презентации или видео клипове, 
съдържащи алгоритъма на работа при решаване на конкретна задача. Установено е, че дигиталните 
студенти усвояват 10% от това, което четат и близо 30% от това, което виждат. Четенето им протича 
в Мрежата, като текста по-скоро се сканира, отколкото чете [9]. Прекомерното използване на текстови 
материали в обучението може да има отрицателен ефект върху активността и постигнатите резултати 
от студентите. Поради посоченото по-горе и поради редица други причини, и особености в стила на 
учене на днешните ученици и студенти, задачата да се мотивират да изучават природни науки, 
физика, математика, технологии, да развиват своето мислене и креативност, да осъществяват 
научноизследователска дейност, е придобила жизненоважно значение [11]. 
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Създаване на интерактивно учебно съдържание, използващо добавена реалност и технологии за 3D 
визуализация, тяхното прилагане в образователната система, се счита за един от най-ефективните 
инструменти при решаване на посочените по-горе проблеми. Необходимо е да се отчита от 
преподавателите във висшите училища (ВУ), че в университетите предстои да бъде обучавано 
„Виртуално (V) поколение“ [8] – с предпочитан стил на учене – автономно, „24/7”, дистанционно, 
отвсякъде, чрез използване на интерактивни технологии. Това е „поколение на 5-те екрана“ – екраните 
на телевизора, стационарния компютър, лаптопа, таблета и смартфона, защото младежите от 
въпросното поколение от най-ранна възраст прекарват не малка част от времето си пред един от тях. 
Към тези 5 екрана следва вече да се добавят още най-малко два – на таблета и на интелигентния 
часовник. [1]. Светът на дигиталните студенти извън аудиториите е силно визуален, цветен, 
високоинтерактивен и очакването им е да не излизат от него, постъпвайки в университета. AR 
безспорно им дава тази възможност. Те използват по време на занятия любимите си мобилни 
устройства и услуги за виртуална реалност.   
Ефективността от прилагането на добавена реалност в обучението се обуславя от следното: 

- Интересът на студентите към съдържанието и формата на учебния материал (нагледност, 
включваща визуализация чрез използване на анимирани  3D модели, добавена реалност, 3D 
визуализация); 

- Провеждане на виртуални експерименти, когато няма възможност за работа в естествена 
среда; 

- Иновации в методологичен и технологичен аспект при преподаване;  
- Съвместимост на технологията с обширен списък операционни системи (Windows, Linux, 

Android, MacOS, iOS ); 
- Качествено  съдържанието (изображения и 3D модели); 
- Прецизност на детайлите от научна гледна точка: тяхната цел  е  развиване на определени  

знания и умения, постигане на конкретен резултат от изследванията. 
В [13] са представени изследвания за влиянието на AR системите върху процеса по  придобиване на 
знания и умения и като цяло на възможностите им за повишаване  качеството на обучение. 
Разглеждайки различни изследвания в областта, авторите отчитат, че с помощта на AR, обучаемите 
осмислят по-голямо количество информация за по-кратко време. През последните години се говори 
и за MRLE (Mixed-Reality Learning Environments, среда за обучение в смесена реалност) [5] и 
интегрирането на мобилните устройства, и AR в реална работна среда. Проведени са проучвания 
сред студенти, използващи MRLE в лабораторна среда по дисциплините Автоматичен контрол и 
Системи за измерване. Авторите на статията доказват хипотезата, че при занятия, проведени в тази 
среда, по-лесно студентите усвояват по-трудните теми от учебния материал. 
Наличието на редица проучвания, които изследват приложението и влиянието на добавената 
реалност при обучение на учащите се във ВУ, доказва актуалността на разглеждания проблем. В [2] 
се разглежда отразяването в литературата на приложението на AR в образованието. Според авторите 
на второ място (29 %) като типове учащи се, обекти за изследванията са избирани обучаемите от ВУ, 
публикувани в SSCI индексирани списания. Съвсем естествено на първо място са по-малките ученици 
(до 12-ти клас) с 51%, за които сетивата и съответно добавената реалностиграят важна роля в 
процеса на обучение.  
Настоящият доклад представя технологични аспекти при разработване на интерактивно 
образователно съдържание с добавена реалност и различни приложения на тази съвременна 
технология.  Разгледани са конкретни възможности за използване на AR при обучението на 
студентите от „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“. Основна цел при 
приложението на добавената реалност в обучението е чрез учебно съдържание, съответстващо на 
стила на учене на днешните студенти, те да се мотивират, да се подпомага и насърчава учебната 
дейност и като цяло да се повиши качеството на преподаване във ВУ.  
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2. ТЕХНОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА AR 
 
Разглеждайки технологичните аспекти на AR, е важно е да се отбележи разликата между добавената  
и нейната най-популярна  "роднина" - виртуалната реалност (VR). VR създава 3D свят, напълно 
отделящ потребителя от действителността. Има два аспекта, в които AR е уникална: потребителите 
не губят допир с реалността и AR наслагва  информацията пред  погледа на оператора възможно най-
бързо. Тези отличителни черти позволяват на AR да се превърне в движеща сила за бъдещето на 
медицината и други науки [15]. 
Super Ventures, Augmented Reality инкубатор, базиран в Сан Франциско, САЩ е изготвил карта на най-
обещаващите AR стартиращи компании в световен мащаб за момента [14]. Резултатът е първа по 
рода си карта, организирана в 6 области: приложения, инструменти, устройства, входни, изходни и 
компоненти (фиг. 1).  

Фиг. 1. Най-обещаващите AR компании в световен мащаб 
 

Във всички свои проявления, допълнената реалност е безкрайно привлекателна за обикновения 
потребител. Главният експерт на Oculus Майкъл Абраш прогнозира, че AR очилата ще заменят 
смартфоните в следващите пет години.  Като технически характеристики, AR очилата вече 
превъзхождат в някои аспекти смартфоните: възможността за 3D възприятия, по-висока 
разделителна способност, различни типове сензори, по-дълъг живот на батериите. Всеки ИТ гигант е 
заделил ресурси в доразвиване на AR технологиите за нуждите на своите продукти. 
Google разработва своя софтуерна платформа за добавена реалност, която ще работи на Android 
устройства. Нарича се ARCore и главната й цел е да улесни разработчиците при създаване на 
приложения за Android с участието на елементи от допълнена реалност (AR). ARCore определя 
положението на смартфона при неговото движение с помощта на камерата, акселерометъра и 
жироскопа. Системата засича точно хоризонталните повърхности и позволява поместване на 
виртуални обекти в реалния свят, съобразявайки правилното им положение спрямо равнината. 
Microsoft също е намерил пътища да наложи AR технологията на потребителския пазар, наред с вече 
разпространените професионални приложения на компанията.  Чрез предстоящ ъпдейт, до края на 
2017г. Windows 10 ще започне да поддържа обвивката Windows Holographic и придружаващите я 
приложения за добавена реалност. Това означава, че всеки потребител на Windows 10 ще може да 
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се възползва от технологията на Майкрософт за допълнена реалност, при наличие на VR шлем и 
технически възможности на компютъра. 
Технологичните аспекти на AR могат да се представят по-задълбочено като се разглеждат 
компонентите на една от успешните конфигурации в областта - “Exciting Reality”. 
 
Хардуерен и софтуерен състав на системата “Exciting Reality” (производител:  Exciting Reality 
OOO) [4] 
 

 
Фиг.2. Алгоритъм на взаимодействие при Exciting Reality 

 
Системата се състои от следните модули: 

- Модул за прихващане на видео-стрийминг (видео поток); 
- Модул за търсене на зона със специален маркер в прихванатия видео поток; 
- Модул за декодиране на маркери и извличане на кодирана информация; 
- Модул на логиката при работа с виртуална лаборатория, който използва 3D модели и прилага 

сценарии с текуща лабораторна задача върху тях (сценарии на взаимодействие на обекти със 
сцената и помежду си) въз основа на информацията относно позиционирането на маркера; 

- Модул за създаване и възпроизвеждане на краен образ (вкл. 3D изображение). 
Взаимодействието между модулите е представено на фиг. 2. 
Многоплатформената система за разработване на 2D и 3D приложения Unity [12] е  избрана за 
основна  среда за създаване на модели и тяхната интеграция с AR и логиката на сценариите. Този 
инструмент е предпочетен от специалистите, развиващи   “Exciting Reality”, заради простотата, с която 
се  работи с него, гъвкавостта му и поддръжката на много платформи. Unity поддържа специализирани 
библиотеки, които правят възможно създаването на модули с широки възможности за прилагане на 
добавена реалност.  
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Такива външни библиотеки предоставя платформата Vuforia [10]. Те са били използвани при 
разработването на мобилните версии на разглежданото приложение “Exciting Reality”.  
Друг вид библиотека, с която Unity успешно комуникира, е ArUco [3]. Тя служи за разпознаване на 
маркери и е приложена при стационарни платформи. Друг неин плюс е свободния й лиценз. 
Платформата, използвана за настоящата разработка е Augment. Тя обхващаща от край до край 
добавената реалност: за конфигуриране, управление и гледане на 3D модели в реално време и в 
реална среда. Първо се създава акаунт в Augment manager (manager.augment.com). Самата програма 
е мобилно приложение и е налична за изтегляне в Google Play, разработена е и десктоп версия: 
augment.com/technology/augment-desktop/. За да бъдат заредени и показани в Augment, 
потребителските модели трябва да бъдат създадени с някой от известните продукти за 3D дизайн 
(сред които Blender, 3ds Max, Sketchup и др.) и експортирани ръчно или с плъгин в поддържан формат. 
Формати, с които Augment работи най-добре: .dae, .obj, KMZ.  AR софтуерът  предлага също готови 
безплатни 3D модели [17]. 
Една от най-полезните функции на програмата са маркерите за следене. Представляват обикновен 
лист хартия с принтиран отличителен дизайн, който приложението използва, за да позиционира 3D 
модела в пространството. Всеки може да сканира свое изображение в Augment, така че когато 
погледне към него, например през таблет или телефон, графиката ще „оживее“ пред очите му, 
излизайки от 2D и прониквайки в триизмерното пространство. Когато тракерът е поставен пред 
обектива на камерата, моделът автоматично се прикрепя към 2D изображението. Ефектно се 
визуализира 3D образ върху напечатан документ (наричан „персонализиран тракер“ или маркер за 
следене). Това е отлична възможност за създаване на интерактивни брошури, каталози, листовки, 
дисплеи, чертежи и др. Идеалната картинка за персонализиран тракер е комплексна, силно 
контрастна 2D графика по избор на автора. Само едно малко лого не е достатъчно за осигуряване на 
надеждно проследяване. Най-добре е да се зададе цяла страница, за да бъде по-лесно на Augment 
да я разпознае мигновено като маркер. При разпечатване, разработчиците препоръчват да се 
избягват лъскави материали, които нарушават проследяването. 
 
3. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Посочените по-горе технологични възможности на AR от една страна, и от друга предпочитанията и 
стила на учене на днешните студенти от дигиталното поколение, са основание последната да си 
намери широко приложение в учебния процес. По-долу в изложението са представени няколко 
примера.  
В [4] е представена лаборатория по физика, базирана на AR. Софтуерният интерфейс за всяко от 
лабораторните упражнения (уроци) представлява актуална тема, анимирана по начин, ориентиран 
като игра (създава впечатление за онлайн 3D игра), което улеснява емоционалното увличане на 
студента. Затова в средата на екрана се намира лабораторно оборудване по физика със съответните 
принадлежности.  
Динамичните параметри на експеримента, както и навигационното меню, са разположени от двете 
страни на екрана (фиг. 3). Параметри на експеримента могат да бъдат отразени и върху анимираните 
измервателни устройства (амперметър, Гайгеров брояч, динамометър и др.), които са свързани с 
експерименталното оборудване. Всички параметри се изменят в зависимост от текущия стадий на 
експеримента, това е нещото, което прави процеса активен и изисква внимание и реакции от 
студентите в реално време. С помощта на добавената реалност, геймърският интерфейс оживява  - 
чрез накланяне и завъртане на таблета, студентът може да гледа към уредите за  експеримента от 
различни ъгли. Същевременно поддръжката  на жестове с мултитъч позволява да се приближи или 
отдалечи обекта. 
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Фиг. 3 Лаборатория по физика с AR 

 
За да се подобри визуалното възприятие и да се привлече вниманието на студентите, виртуални 
асистенти могат да ги съпътстват при всяко от лабораторните упражнения с глас и анимация (Фиг. 3). 
Упражненията са разделени според сложността си.  Както в компютърна игра, студентът получава 
точки за изпълнени задачи, а времето за изпълнение е допълнителен мотивиращ елемент. Всички 
резултати се съхраняват в база данни, която учителят може да използва за анализ на ефектът от 
обучението. 
Добавената реалност  е категорична част и от бъдещето на медицината. Непрекъснато нараства 
броят и сложността на приложенията за AR при опазване на човешкото здраве. При обучението по 
медицина се използва AR (Фиг. 4) [19]. То подобрява способността на студентите да разбират сложна 
информация за заболявания и лечение; позволява им да взаимодействат с виртуални реплики на 
пациентски органи, кости. Такава система са разработили учените в Birmingham City University's Digital 
Media Technology Lab (DMT Lab). Чрез нея потребителите манипулират, навигират и демонстрират 
данни за пациентите, служейки си с жестове и движения на ръцете. Виртуалните модели подлежат 
на персонализиране за всеки пациент и показват как са били засегнати от избора си на начин на живот 
или как те могат да бъдат променени след лечение или хирургическа операция [18]. 
 

  
Фиг. 4. Виртуален модел на човешко тяло, AR 
 

Фиг. 5. Виртуален модел на 
човешки орган, AR 

 
Обучението на хирурзи по специфични хирургични процедури е скъпо и трудно. Базираната в Лондон 
компания Touch Surgery (https://touchsurgery.com/simulation/)  е създала повече от 200 учебни 
програми за обучение за хирурзи, които могат да бъдат изпълнени на мобилен телефон или таблет 
[20]. 

https://touchsurgery.com/simulation/
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Друг пример за приложение на AR и подпомагане на обучението на медицински кадри е AccuVein. 
Това е портативен скенер, който проектира върху кожата и показва на медицинските сестри и лекари, 
къде точно са вените и техните клапи (Фиг. 6) [16]. 
    

  
Фиг. 6. AccuVein Фиг. 7. AR в автомобилната индустрия  

 
Добавената реалност навлиза усилено и в автомобилната индустрия: за обучение на авто механици, 
при изучаване на сложни системи; като интелигентно 3D ръководство; в ролята на помощник за 
шофьора по време на пътуване  и др. (Фиг. 7) [16].  
Пример за приложението на AR при обучението на студентите от инженерните специалности у нас 
(Русенски университет „Ангел Кънчев) е представен в [6]. Разработен е експериментален учебник с 
използване на добавена реалност за студентите от направление „Машинно инженерство“. Целта на 
курса, в който се използва учебника, е обучение на младите специалисти за проектиране на режещи 
инструменти, за запознаване с геометрия, технологични възможности и експлоатационни условия. 
Триизмерните модели на режещите инструменти са създадени, за да обогатят обучението с 
интерактивни реалистични 3D визуализации и симулации на оборудването, инсталирано в реална 
лаборатория за режещи инструменти. 
 

 

 

Фиг. 8. Експериментален учебник с AR [1]  
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4. ПРИЛОЖЕНИЕ НА AR ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ДИЗАЙН, ТЕХНОЛОГИИ 
И МЕНИДЖМЪНТ НА МОДНАТА ИНДУСТРИЯ 
 
Добавената реалност е изключително полезна за обученето на студентите от специалност „Дизайн, 
технологии и мениджмънт на модната индустрия“ (ДТММИ) от ФТТ-Ямбол, особено в дисциплини в 
сферата на дизайнерското проектиране на облекло. Чрез добавената реалност студентите получават 
възможност за онагледяване на преподавания да материал с триизмерни реалистични модели. 
Създава се възможност за въвеждане на иновативни интерактивни подходи в обучението, за 
смесване на традиционните средства и методи за обучение (от учебни помагала на хартия) със 
съвременни технически средства и технологии.  
 

  
Фиг. 9. Приложение на AR в обучението 

 по „Конструиране и моделиране на 
облеклото“ 

Фиг. 10. Приложение на AR в обучението по 
„Теория на дизайна и модна графика“ 

 
На фигура 9 е представено добавяне на триизмерен модел на женска фигура, която подпомага 
обучението по „Конструиране и моделиране на облекло“. В конкретния случай се визуализира 
съответствието на конструктивни участъци от основната конструкция на дамска рокля с 
кореспондиращите им участъци от женското тяло.  
На фигура 10 е представено онагледяване на темата за видове силуети от учебната програма по 
дисциплината „Теория на дизайна и модна графика“. С помощта на добавеното триизмерно 
изображение на дамска фигура в рокля с определена форма се представя силует, който може да бъде 
описан като преходен между два от основните силуети.  
Предложените примери са само демонстративни – приложение на добавената реалност към помощни 
средства за преподавателя по два учебни предмета, но определено AR има своето място и може да 
се използва успешно и в обучението на студентите от специалност ДТММИ по други дисциплини, 
например в курса по „История на костюма и модата“, „Моден дизайн“, „Проектиране на модни 
колекции“, „Дизайн на модни аксесоари“ и др.  
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
При дисциплините, изучавани от инженерните специалности, е изключително важно обектите да се 
разглеждат от всички страни, и вместо множество 2D изображения в учебните пособия по 
дисциплините да присъстват маркери за генериране с AR на интерактивен 3D модел, осигуряващ 
пълна визуализация. 
Друго предимство при приложението на AR в обучението е възможността да се използват 
традиционните текстови материали по време на занятията, без да е  необходимо занятията да се 
провежда в компютърни зали. Студентите могат да използват за 3D визуализация на разглежданите 
обекти своите мобилни устройства (които винаги са с тях) в аудиториите и лабораториите на ВУ и при 
самоподготовката си. 
Добавената реалност може да се използва в университетите, осигурявайки условия за обучение в 
интерактивна виртуална среда и постигане на високо ниво на визуализация чрез средствата, 
предпочитани от днешните дигитални студенти. Създават се условия за по-лесно и достъпно 
изучаване на преподавания материал, за усвояване на повече знания за кратко време, развива се 
творческото мислене на студентите и като цяло приложението им може да доведе до повишаване 
качеството на обучение.  
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Abstract: There is specific type of young people, who perceive themselves in their consciousness as an object, and 
with their speech they do not know how to present themselves institutional, and also some of them are even seriously 
depersonalized. The logic and social of personality as subjects never coincide, they are always contradictory. 
This typology is related to a subjective sense of the person's ability to control the events occurring in his own life and to 
be responsible for his actions. In order to focus the activity of the personality, it is possible to observe the causal factors 
that are localized in two dimensions of the system: stability and locus of control. Role in this direction is the author's 
model of problem solution, through the ability to distinguish between the internal and external character of the 
determined areas. 
Key words: subjective control; responsibility for the causes of failure; responsibility for overcoming of failure. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Отговорността на личността се явява интегрално качество на личността, което отговаря за 
съдържанието и функционирането на ценностно-мотивационната сфера на лицето. Задълвително 
условие е анализирането на методологически подходи, изборът на подходяща частна теория, избот 
на релевантно съдържание на практическите изследователски проблеми, на база разглеждане на 
социално-психологическите механизми на регулиране (саморегулиране) поведението. В това 
първостепенно значение има описанието на детерминантите на отговорното човешко поведение. 
Конкретизацията на индивидуалното психологическо ниво на морално-нравствената саморегулация 
на личността се дължи главно на характера, самооценката, собственото възприятиятие, трябва да 
отчетем и семантичното ниво на регулация, която да се съпостави с личената ориентация, с Аза, 
закономерностите за формирането на мотива.  
В такъв смислен модел се анализират различните нива на контролируемост и произволно поведение. 
Най-чист анализ на резултатите от проведено изследване е тезата, че в системата на регулиране и 
саморегулиране на личното поведение, регулаторите заемат място формиращо морално-
нравствената система. В съответствие с принципите на систематичен подход при решаването на 
проблема за смисъла на отговорност в регулацията на социално поведение, трябва да се разглежда: 
1) ориентацията на личността; 2) особености на самосъзнанието: представи за себе си, самооценка, 
самоотношение; 3) типологически характеристики на мотивацията на личността; 4) 
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характерологически особености на личността; 5) характеристика на саморегулация, разкриване на 
въздействието върху личността за установяване на правилна избирателност на поведение в 
условията на конкретна ситуация. 
 
2. ОТГОВОРНОСТ КАТО ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ НА ЛИЧНОСТТА  
 
Като стабилна характеристика на личността или като форма на поведение, отговорността може да 
бъде изпитана и разбрана само чрез съвкупността от различни ситуации, които изискват отговорно 
изпълнение. Лице с адекватна отговорност ще поеме отговорност само в тези ситуации, които тя може 
да промени нещо. Неконструктивно и неадекватно ще бъде поведението на човек, който във всяка 
ситуация при каквито и да било условия се чувства лично отговорен или безотговорен, като 
неадекватно постоянно делегира отговорност към други лица или обстоятелства. Сред житейските 
ситуации или сфери е необходимо да се отделят онези, в които отговорността е необходима 
обективно и съществуват необходимите условия за реализиране на отговорно поведение. 
Проучването на отговорността в точно такива сфери или ситуации на жизненоважна дейност дава 
възможност да се разкрие в пълнотата на проявление на отговорност като форма на поведение или 
стабилна личностна характеристика. 
Определянето на адекватно изследване на отговорността в жизнени ситуации е отделна 
изследователска задача. Отговорността като субективна форма на дейност може да бъде определена 
по-точно в онези видове житейска дейност, в които човек свободно самостоятелно определя за себе 
си мярката за субективно включване и мярката на своето собствено участие в поставените цели, 
реализирането им и собствената си изява. Анализът на психологическата литература показва, че 
проявяването на отговорност в различни житейски ситуации е много рядко явление, специфична 
изследователска задача. Затова изследванията се ограничават до разследване на отговорността 
главно в случаи на ходатайство и оказване на помощ [7].              
Отговорността е един от най-сложните феномени в теорията на волевите качества. Тя се нарича 
„качество на висшия ред“ поради близката връзка с емоционалните, моралните и философски аспекти 
на човека. Това качество отразява тенденцията на индивида да се придържа към общоприетите 
социални норми в поведението си, да изпълнява задълженията си и желанието си да дава отчет за 
действията си пред обществото и себе си. Отговорността в психологическата литература е волево 
качество, свързано с морално-ценностната ориентирането на личността. Основните атрибути на това 
качество са точността, вярността при изпълнение на задълженията и готовността за отчет на 
последствията от техните действия. Има тясна връзка с редица други волни качества – постоянство 
и издръжливост.  
Най-подходящо е формирането на отговорност от момента, в който детето влезе в училище. 
Преходът към училищно образование означава радикално преструктуриране на целия начин на живот 
на детето. Пред първокласниците се изтъкват редица изисквания: те са длъжни да ходят на училище; 
трябва да се занимават с това, което предоставя на учебната програма; да изпълняват изискванията 
на учителя; да изпълняват точно и стриктно учебния режим; да се подчиняват на правилата на 
поведение за постигане на резултати в обучението си. Въпреки това, поради липсата на произвол и 
неоформени волеви качества, много първокласници не може да подчинят поведението си към 
посочените правила. Част от случаите, когато учащите трудно могат да следят урока през целия час 
и вместо да слуша учителя, започват да се занимават каквото в момента решат – рисуват или играят. 
Всяка година изискванията на ученика към училището се увеличават.Ученето в училище изисква 
изпълнение на задължителни дейности, отговорност, изисква се систематично  организиране на 
труда. 
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3. МЕТОДИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И МЕТОДИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА 
ОТГОВОРНОСТТА  

 
Отговорност, чувство за дълг са базови компоненти на моралните норми на личността, може да 
действат като регулатор на поведение. Морално нормативен поведение, чувство за отговорност и 
дълг, са приемущество в предлагането на адекватни аспекти в живота на личността. Възниква 
въпросът за психологическите механизми, които са в основата на адаптивното поведение. Затова 
нека се обърнем към идеи за организационната роля на различните психологически защити в 
адаптацията. Съществуват психологически защита, които са в основата на избавлението на 
личността от преживени тревоги. 
За напавеното изследване принципът на развитие е методологически определящ. Приемаме, че 
регулативните свойства на отговорността ще се променят в жизнения цикъл на индивида, 
индивидуализирането на отговорността също ще варира в зависимост от възрастта, 
характерологическите качества и факторите на ситуацията. 
Измерването на отговорността започваме с метид на диагностициране на проявлението на това 
качество, в ранното детство. Методологията „Задачата от петък до понеделник“ на М. М. Матюкина, 
С. Ярикова [5] позволява да се определи истинското проявление на отговорността на учениците в 
учебната дейност. Учител след часове в петък, предлага на учениците, да изпълнят задание 
(например, съставете и решете примери на изученото правило), като не акцентира върху записване 
на тази задача в дневник. В понеделник, след като приключване на занятията, учителят пита класа, 
кой ученик е изпълнил тази задача. Изпълнението на задачата, качествено и в срок означава, че този 
ученик в ситуацията е проявил отговорността (оценява се с 1 точка). Неизпълнението на задачата 
показва недостатърно оформени качества и на получава точки (0 точки). Учителят отбелязва децата, 
които са изпълнили задачата във вторник, в сряда, което означава, късно изпълнение, след 
определения срок. Отговорността на тези ученици се оценявас 0,5 точки. 
В проучването на явлението отговорност в ранните етапи на онтогенезата - предучилищна и ранна 
училищна възраст, основната изследователска цел е да се проучи естеството на проявите на 
отговорността за по-малките ученици, определяне на общите модели които се използвт, за да се 
създаде програма за формиране на това качество в процеса на обучение. При изучаване на 
феномена «отговорност на ученика», могат да се използват различни методи и техники. За да се 
определи как учениците възприемат концепцията за „отговорност“ и кога учащите се чувстват 
отговорни, може да проведем анкета със следните въпроси: 
Как разбирате, каква е това отговорност?  
Кой ученик вие бихте нарекли отговорен? 
Назовете най-отговорните деца в класа? Защо точно те? 
Назовете най-безотговорните деца в класа? Защо точно те? 
Учителят записва отговорите и стига до заключение, колко добре учащите разбират значението на 
думата отговорност, отговорен човек. Проучванията показват, че учениците не са достатъчно 
информирани за смисъла на думата „отговорност“. Много ученици от начален курс, приемат думата 
„отговорност“ за синоним на някои други личностни черти – напр. добър, умен и т.н.. 
Резултатите от методиката „Самооценка на волевите качества“ се сравняват с мнението на учителите 
и възпитателите, за да се определи колко критично подхождат учениците при оценяването на свиоте 
волеви качества. Ако оценките на ученика и учителите съвпадат, тогава можем да говорим за 
адекватна самооценка на отговорността. Ако ученикът оценява проявлението на качеството по-високо 
от учителя, тогава самоуважението е неадекватна, завишена. Ако оценката на ученика е по-ниска от 
оценката на учителя, говорим за неадекватно, занижено самооценяване.  
За да се изучи естеството на индивидуалната отговорност на ученици и тяхната ориентация 
(интерналност - экстерналност), може да се използва разработената методика за решаване на 
въображаеми ситуации на М. В. Матюхин и Т. А. Саблина [5]. На децата са предложени 10 специфични 
ситуации, които са свързани с неспазване на нито едно правило задано им от учителите за училищно 
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поведение. Възможните причини за неизпълнението на заданието от учителя, могат да бъдат 
разделени на два типа: 1) причината за неизпълнение е ученикът с неговите характеристики 
(субективни причини); 2) причината за неизпълнение е друго лице, външни обстоятелства (обективни 
причини). Учениците трябва да проанализират предложените съждения и обяснят причината за 
поведението си в подобна ситуация. Създадената методика на авторите изхожда от факта, че 
отговорен учащ не обвинява други хора за обстоятелствата, а обяснява неизпълнението със своите 
субективни характеристики. 
На всеки учащ се дава карта, която описва 10 събития и техните възможни причини. Учащите 
получават инструкции: „Всеки от нас може да има проблеми: можем да забравим учебника у дома, да 
не изпълняваме важна задача, да закъснеем за урока. На картите, които сте получили, са описани 10 
подобни ситуации. Представете си, че това се случи с вас. Опитайте се да обясните защо това може 
да се случи. За да направите това, внимателно прочетете двата отговора, които показват възможната 
причина за събитието и изберете един от тях“. 
При обработката на резултатите се взема предвид броят на отговорите със субективната причина за 
събитието. Всеки участник може да получи от 0 до 10 точки. Ако ученикът събере от 0 до 5 точки, 
тогава говорим за екстернално направление на отговорност. В случая, че участника получи от 5 до 10 
точки – направлението на отговорността е интернално. 
Методът „Самооценяване на волевите качествата“ позволява да се изясни как учениците в началното 
училище оценяват проявата у себе си на отговорност. Методиката изисква много подготвителна 
работа. Много деца не разбират ясно каква е отговорността, какво може да се нарече отговорно за 
един ученик. Тази дума е синоним на думите „отличник“, „добро“, „приятелско с всички“. Разгледат се 
конкретни ситуации, чрез които учащите се научават да различават отговорното поведение в себе си. 
Вниманието се насочено към факта, че човек не винаги успява да покаже отговорност във всички 
ситуации, но е длъжен да се старае да го направи. Децата разпределят самостоятелно герои от 
приказки по зададена оценъчна скала за оценка  степента на отговорност. Резултатите от 
проучването са показани на фигура 1. 

 
Фигура 1. Резултати от самооценка на лична отговорност на ученици в начална образователна 

степен  
 
Графиката показва, че по-голямата част от анкетираните ученици (49%) оценяват качеството 
отговорност с най-високата степен. При запитване да обяснят защо е  избрана тази степен, получи 
отговори, като: «Аз съм такава, като Пепеляшка, за всички упешни дена се изисква много труд»; «Аз 
съм отличен ученик» и т.н. При оценяването на личните си качества учениците от началната 
училищна възраст се ръководят от мнението на възрастните. Много ученици - 37% от тази група не 
са съгласни да бъдат оценени на по-ниска степен - «Аз не искам да бъда на най-ниското стъпало от 
Емилия», «Аз не съм по-зле от другите». Около 30% от учениците се оценшт в 4 степен (средно-
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високото ниво на отговорност): «Аз съм отговорен, но понякога може да бъда безотговорен», «Днес 
получилх ниска оценка по математика» и т.н. На третата степен (средното равнище на отговорност) 
са 13%. ученици. На втора степен (средно-ниско) са - 2% от анкетираните ученици. Само 6% от 
учениците оценяват сжоето ниво на отговорност като ниско, поставят се на първата степен от скалата. 
Това са деца, които показаха, критичност, че са безотговорни като ншкои герои от приказките.  
Изследванията показват, че 25,5% ученици доста правилно са оценили проявите си за отговотност. 
Тяхната самооценка съвпада с мнението на учителите и имат адекватна самооценка. 74% ученици не 
са успели да дадат адекватна оценка на своите качества: на 47% самооценката е завишена; на 28% 
самооценката е занижена. 

 
 Фигура 2. Адекватност на самооценката за лична отговорност на учениците  

 
 
4. СУБЕКТИВЕН КОНТРОЛ НА ЛИЧНОСТТА 

 
Локус на контрола е термин в психологията, който се свързва с убежденията на личността, относно 
причините за добрите или лошите резултати в нейния живот изобщо или в конкретна сфера като 
здраве или образование. Концепцията е развита от Джулиян Ротър през 1954г. и от тогава става 
важен аспект в личностните качества. Склонността да се приписват резултати от действията на 
външни фактори се нарича „външен локус на контрола“ (екстерналност). Склонността да се приписват 
резултати от действията на вътрешни фактори се нарича „вътрешен локус на контрола“ 
(интерналност). Вътрешни фактори се явяват свойствата на личността: неговите усилия, собствените 
положителни и отрицателни качества, наличието или отсъствието на необходими знания и умения. 
„Локусът на контрола“ се нарича още „локализация на контрола на волевите усилия“.  
За обект на изследването, е избран колектив на детски учители - педагогически състав, от 9 човека, 
всичките жени във възрастова граница 30 – 40 год. Въпросникът „Ниво на субективен контрол“  се 
състои от 44 въпроса, разпределени в седем скали – (ОИ) обща интерналност; (ИУ) интерналност при 
успех; (ИН) интерналност при неуспех; (ИС) интерналност в семейните отношения; (ИП) интерналност 
в професионалните отношения; (ИМ) интерналност в междуличностните отношения; (ИЗ) 
интерналност в отношението към здравето. Данните от таблица ни въвеждат във вида диспозиция – 
интерналност или екстерналност на всеки член от съответната група като черта на личността в 
смисъла на индивидуалните различия. Тестът на Ротер ясно показа, че всеки един от тях има 
характеристики не само на своята категория, но и в неголяма степен на другата - конструкта следва 
да се разглежда като континуум, имащ от единия край изражението „екстерналност“, а от другия – 
„интерналност“, в повечето случаи резултатите на хората се разполагат по средата, между двата 
крайни полюса. 
От получените резултати се вижда ясно, че по седемти скали на въпроскика, резултатът обхваща от 
четвърто до шесто ниво, което доказва че колективът е с висок локъс на контрол. Може да се 
отбележи, че в областта на професионалната дейност (ИП) резултатите заемат твърдо пето ниво, 
което показва много добри позиции отстоявани от колектива за регулиране на отговорност.  
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Таблица 1: Лични резултати и средни нива на колектива по скал „Локус на контрол“ 
Тестирано лице  Интернален локус на контрол Екстернален локус на контрол 

ТЛ1 5 2 
ТЛ2 5 3 
ТЛ3 5 3 
ТЛ4 5 2 
ТЛ5 4 2 
ТЛ6 5 4 
ТЛ7 3 2 
ТЛ8 5 3 
ТЛ9 4 3 

 
 

На фигура 3, са показани графично резултатите на всеки от 
педагогическия колектив по седемти скали на Теста на Ротър. 
Високият показател при скалата за обща интегралност (ИО) показва 
високо ниво на субективен контрол 
 
 Фигура 3. Резултати на участниците в изследване  
на локализацията на контрола на волевите усилия  
 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Представените резултати са само част от огобално изследване 
на елементи от „Теорията за когнитивната оценка“. Регулацията на 
отговорност на личността и неговата способност за локализацията 
на контрола на волевите усилия се съпровожда от преживявания на 
свобода и автономия – тези, които произтичат от Аза на личността, 
и такива, които преживявания са следствие на натиск или контрол и 
не са отразени в неговия „Аз“.  
Отговорността за Другия означава и близост, отношение „лице в 
лице“. Отговорността създава нравствената личност. Пробуждането 
към съществуването на Другия е пробуждането на Аза, няма друг 
начин Аза да открие себе си и своята уникалност. Неговата 
идентичност се дава от силата на отговорността, защото само в 
степента, в която Азът е отговорен, той става уникален. 
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SELF-REGULATION MECHANISMS FOR RESPONSIBILITY 
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Abstract: Disclosing the personality, understanding the differences between the real and the ideal "I" is nothing but a 
realization of the ability of a person to act, or that is the potential of the responsibility. Removing the psychological 
barriers, accepting negative information, and becoming aware of you as a whole is an important feature of self-assertion. 
The problem of self-disclosure is aware of the totality of the positive and negative traits of human, which is just one of 
the issues of responsibility. There are other such issues as the "I-Concept" dilemma, the peculiarities of its dynamics, 
its transparency, contradiction or conflict. 
Self-regulation mechanisms provide not only the stability of mental and physiological processes with changes in the 
social and the environment, but also the search for the personality of the methods of self-realization required by it. 
Key words: self-assertion; self-regulation of responsibility. 
 
 

САМОИЗРАЗЯВАНЕ И САМОУТВЪРЖДАВАНЕ КАТО 
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Нели Колева  

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Факултет по социални науки, 
Бул. „Проф. Якимов“ 1, Буграс, България 

e-mail: koleva_nelly@abv.bg 
 
 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Саморегулационните механизми осигуряват не само стабилността на умствените и физиологичните 
процеси с промените в социалната и околна среда, но и търсенето на личността на необходимите от 
нея методи на самоосъществяване. В този случай желанието на индивида да придобие индивидуална 
стратегия за взаимодействие с обновяващата се околна реалност се подчертава в съответствие със 
собствения си светоглед, собствената си визия за това, което се случва. Роджърс вярва, че 
развитието на личността се отнася изключително до компетентността на индивида. „Човекът живее 
основно в своя личен и субективен свят и дори най-обективното му функциониране в науката ... е 
резултат от субективно намерение и субективен избор“. Разкриването на себе си, осъзнаването на 
различията между реалния и идеалния „Аз“ не е нищо друго освен осъзнаване на способността на 
човек да действа, или това е потенциала на отговорността. Премахването на психологическите 
бариери, приемането на негативна информация и осъзнаването на самия себе си като цяло, е важна 
характеристика на самоутвърждаването. 
Проблемът на самостоятелно разкритие, е наясно със съвкупността на положителните и отрицателни 
черти на човека, което е само един от въпросите, на отговорността. Има и други такива проблеми, 
като диалигичната „Аз-концепция“, особеностите на нейната динамика, нейната прозрачност, 
противоречивост или конфликтност. 
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2. СЪЩНОСТ НА САМОРЕАЛИЗАЦИЯТА  
 
Първоначалният възглед за самореализацията е свързва с Аз-концепцията. Терминът 
самореализация (self-realisation) най-напред е публикуван в Речник по философия и психология 
издаден 1902 г. в Лондон: Самореализация – осъществяване на възможностите за развитие на „Аз“-
а. Определя се, че висша, крайна форма на  развитието е самореализацията, самоосъществяването 
[10]. Друго мнение е, че въвеждането на понятието самореализация се свързва с името на Курт 
Голдщайн през 1939г. [3]. Самореализация – реализация на собствените усилия на човека, 
възможности за развитие на „Аз“а.  
При осъществяване процеса на самореализация, човек използва изградената представа за себе си и 
за своите възможности [13]. Човек реализира своя Аз като осъзнава своите ценности, преодолява 
трудности, има план и цели, може да оцени ситуацията и да прецени последствията. Едно от 
направленията, интерпретиращи самореализацията, я свързва с творчеството [10] (Клочко, В. Е. и 
Галажинский Э. В., 2000; Фром, Е., 1996; Кулешов, В. Е., 2009; Вахромов, Е. Е. и Мухина, Г. А., 2005). 
Самореализацията се свързва със стремеж към удоволствие и удовлетворяване на потребностите [8] 
(Кривонос, Г., 2004; Петровски, А., 1976).  Самореализацията често се разглежда в положителен 
аспект като позитивна промяна на себе си [10] (Адлер, А., 1997 и 2007).  Самореализацията е свързана 
с увереност в своите способности и във взаимодействията с другите.  
Съществуват и междукултурни различия в концепцията за самореализацията. Самореализацията се 
свързва със самоосъществяването [8]. Самореализацията се свързва със самоактуализацията. 
Според Д. А. Леонтьев [5] въпреки че често понятията самоактуализация и самореализация се 
използват като взаимозаменяеми синоними, значението на тези две понятия не съвпада. Понятието 
самоактуализация представлява теоретическа интерпретация на развитието и самореализацията на 
личността, създадена в парадигмата на хуманистичната психология. Предполага наличие на вроден 
потенциал на човешки свойства и качества, които трябва при благоприятни условия на развитие да 
се развият, да преминат от потенциални в актуални. Понятието самореализация е много по-широко, 
то не е свързано с определена теоретична парадигма и обозначава личностно развитие чрез 
съзидателни и комуникативни процеси [11].   
Други автори включват самоактуализацията като част от самореализацията. Самоактуализацията е 
компонент на самореализацията, заедно със себеразбиране, себепознание, приемане на себе си, 
увереност в себе си, самоуважение Е. Вахромов поставя разграничение в съотношението между 
понятията самоактуализация и самореализация. Реализация (realization) е преди всичко осъзнаване, 
мислителна (когнитивна дейност). Актуализация (actualization) има значение на дейност, процес (от 
латинския корен actus – постъпка), има веществен резултат. Понятието „самореализация“ в този 
смисъл дава представа за когнитивния, мислителен аспект на дейността, работа във вътрешен план 
[9].  Някои автори отъждествяват самореализация със самоактуализация. Самореализацията е 
самоизявяване или „самоактуализиране“ на човека. Актуализиране на неговите заложби, 
способности, интереси, физически и духовни сили, с оглед удовлетворяване на съответни 
потребности. Постига се изключително в социалната дейност на субекта – трудова и творческа, 
обществена и организационна, игрова и спортна, учебно познавателна и художествено – естетическа 
– и в общуването или в социалната комуникация [2]. А. Маслоу заявява, че са сходни чувствата на 
самоактуализация, себеосъществяване, самореализация, на все по-пълно развитие и съзряване на 
собствените ресурси и потенциал, последвани от чувство на растеж, зрялост, здраве и автономия 
[12]. Самоактуализацията и самореализацията са свързани със стремежа на човека да придаде 
смисъл на живота си, съзнателно и волево да достигне личностно значими цели и задачи. Според 
друг възглед самореализацията и самоактуализацията са различни феномени, които са свързани 
помежду си: самореализацията е свързана със самоуважението,  
В съответствие с тези възгледи, разглеждаме самоактуализацията като предпоставка за 
самореализацията – самоактуализацията е осъзната потребност от реализиране на своя потенциал, 
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която предшества самореализацията като осъзната самооценка на изпълнение на дейност, чрез която 
дейност личността се самоутвърждава. 
  
3. Детерминанти на самореализацията  

 
Самореализацията може да бъде повлияна от разнообразни фактори.  Външната мотивация за 
реализация е обусловена от „външна локализация на контрола“ и е свързана с убеждението, че между 
поведението на индивида и получените резултати не съществува пряка връзка. В психологията е 
приета тезата: човек е склонен да разглежда другите хора, съдбата, шанса и др. като главни причини 
за това, което се случва с него. Дейността се извършва заради нещо друго – одобрение, уважение, 
материална придобивка, избягване на обвинения, задължения [6]. 
Въвличането на Аз-а в дейността е заради самата дейност. Самото извършване на дейността създава 
наслада, Азът изпитва усещане за самоутвърждаване [6]. Особеностите на самореализацията се 
определят от личностните свойства и качества на човека, очаквания. Не малка роля играят и 
жизнените ситуации в която се намира личността [10]. Ценностите също повлияват самореализацията 
като определят насочеността на субекта към определена дейност и представи за своето „Аз“, които 
съответстват на насочеността на личността [4].  Приемаме самореализацията като себепознание и 
себепреценка на своите възможности и удовлетвореност от постигнатото в различни сфери на живот 
и дейност. 
 
4. Организация на изследването  

 
Проведени са изследвания, определящи саморегулацията на отговорност, с цел самоутвърждаване 
на личността на студента. Създадена е програми за адаптациоммите условия. Има изследвания на 
адаптивните защити, изследване на копинг- стратегии, но няма проведени изследвания, които да 
включват по-голямата част от адаптивните стратегии, които използват студентите, и няма 
изследвания на самореализацията на студенти, нито е изследвана връзката на адаптивните 
стратегии със самореализацията им. Целта, която си поставихме, е да изследваме и установим 
предпочитаните адаптивни стратегии на студентите и връзката им с тяхната самореализация. 
Хипотеза: Различните адаптивни стратегии, които използват студентите: адаптивните защити, 
адаптивните копинги и адаптивните стратегии на поведението влияят и са свързани с нивото на 
самореализация, самоактуализация и социално благополучие  на студентите.  
Изследваните лица са 98. От тях са 78 са съобщили своя пол (95,1%), а именно, мъже (22,7%) и жени 
(72,4%). Те са от различни населени места, но всички са студенти в Университет. Изследването е 
проведено през 2015-2017 година.  Изследваните са на възраст от 22 до 40 години. От тях 33 
изследвани студенти са над 30 годишна възраст.  Изследваните се обучават в различни специалности 
и курсове, в редовна и задочна форма на обучение. Изследваните лица са посочили и семейно 
положение и професия.  Методически инструментариум – използвани са следните тестови 
методики: 
 Модификация на методика „Социалното благополучие като приспособяване на възрастните”- 

скалата «Adult Adjustment Scale» (Скала за приспособяване на възрастните) с автор Дж. Вайан 
(Vaillant, 1995: 261-262) 
 Модификация на методика на Хайм за психологическа диагностика на копинг-стратегии (BEFO) 

- Преводът на български език на методиката на Хайм за диагностика на копинг-стратегии е 
осъществен от двама психолози и един филолог по публикациите й на руски език. Този вариант на 
методиката BEFO позволява да се изследват 26 копинг-стратегии, групирани в когнитивни, 
емоционални и поведенчески копинг-механизми, а също така разпределени в три групи по степента 
на техните адаптивни възможности – адаптивни, относително адаптивни и неадаптивни. 
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 Скала Адаптивен защитен стил (включва защитните механизми потискане, сублимация, хумор, 
антиципация и афилиация) и скала Лъжа от Въпросник защитни стилове (Defense style questionnaire 
– DSQ 88) на М. Бонд 
 Модификация на въпросник на Мельникова за изследване на адаптивни стратегии на 

поведение (АСП) 
 Модификация на въпросник на Мельникова за изследване на адаптивни стратегии на 

поведение (АСП) - Скалата за самореализация е създадена от екип учени от института Аrc 
(Wehmeyer, 1995: 8) на базата на „Кратък Индекс за самоактуализация“ (Short Index of Self-
Actualization) на Jones & Crandall, 1986. Факторният анализ разделя скалата за самореализация на 2 
фактора. Първият фактор включва айтеми, измерващи самоуважението и увереността в себе си. 
Вторият фактор отразява себепознание и себеразбиране. 
 Модификация на скала „Самоактуализация” от въпросник за потребности (Герчева-Несторова, 

Г., 2001) - Модифицирани са 3 айтема от въпросник „Потребности” (Герчева-Несторова, Г., 2001: 78-
80), отнасящи се до потребност от самоактуализация и самоизява въз основа на теорията на А. 
Маслоу. 
Забележка: Поради продълваване на изследователския цикъл, в тази статия няма да публикуваме 
резултати. 
  
5. Заключение 

 
С оглед подобряване на самореализацията на студентите е разглеждането по време на учебния 
процес на въпроси за същността на човека, за начините на самореализация на личността в 
конкретните социо-културни условия, в които живее, като се набляга на анализ на личностни качества 
и конкретни външни условия, позволяващи дадена личност продуктивно да се самореализира. 
Вниманието трябва да се фокусира върху мотивационната основа на самореализацията на 
личността,  както и проблемите свързани със самооценката, нивото на аспирациите и др.   
Препоръчваме, да се дава възможност на студентите да опознават себе си, своите способности и да 
усъвършенстват своите умения. Трябва да се насърчава съответствието между самооценката, 
преживяванията и постиженията. Човек е адаптиран, зрял и функционира добре, когато възприема 
преживяванията на тялото без тревоги, не се страхува от заплахи и няма нужда да прибягва към 
защитен характер на мисленето и поведението. Подходящи са тренинги за намаляване проявата на 
враждебни чувства по отношение на другите хора. Ранжирането на предпочитаните адаптивни 
стратегии от изследваните български студенти би могло да допринесе за насочване на вниманието 
на консултанти (психолози и педагози) при проблеми с адаптацията на студенти в по-голяма степен 
към личностния потенциал на осъзнати адаптивни стратегии като адаптивните копинги и позитивната, 
оптимистична нагласа към живота.  
Важно условие за успеха на това изследване е проучената взаимовръзката между адаптивните 
стратегии и самореализация на студентите, изразена чрез тяхното благополучие, потребност от 
самоактуализация, разбиране на собственото Аз, на своите преживявания и увереност в личностната 
отговорност. 
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Abstract: The present article is based on the results of research with reference to the children in the age of 7-10 years. 
That is why the conclusions are not applicable for analyzing the glottodidactic process in teaching of adults. The authors 
have elaborated the very concrete data resulting from the experimental implementing of chess play into the primary 
school curriculum and observing the mental and physical growing of the children involved. The results obtained as well 
as the conclusions and assumptions are analyzed on the ground of the project implemented on the national level of 
Polish educational system. 
Key words: foreign language training, chess-play, effective technologies of foreign language teaching  

 
 

1. INTRODUCTION  
 
The project "Education through Chess in School" is organized and guided by Polish Chess Federation in 
cooperation with the provincial chess unions and local authorities. It is addressed to primary schools for pupils 
from classes I-III. Key partners for Polish Chess Federation include Ministry of National Education and 
Ministry of Sport & Tourism. 
The idea to introduce chess in schools as an effective form of supporting education was founded in Polish 
chess environment many years ago. The direct stimulus for the start of implementation came from the 
European Parliament in 2012 when declaration calling on all member states of the European Union to 
introduce education of chess in educational settings was signed. 
Polish Chess Federation has developed a coherent program of teaching chess in primary schools: 
1. Prepared the set of textbooks written by Magdalena Zielińska - "Let's play chess" for children as well as 
teaching materials for the teachers [7] 
2. Organizes 72-hour courses for teachers preparing them to teach basics of chess in classes I-III (in the 
vast majority of cases the costs are covered by local authorities or schools)   
3. Organizes additional training courses and methodological conferences. 
4. Equips schools with fifteen chess sets and demonstration chessboard – all free of charge. 
5. Offers help in the organization of chess events by schools participating in the project. 
6. Runs the website (www.szachywszkole.pl) and a group "Education through chess in schools" on 
Facebook. Provides separate phone number (+48 22 428 23 76) and e-mail: szachywszkole@pzszach.org.pl 
for informational purposes. 
7. In ”Mat” - journal published by the Polish Chess Federation there is a special insert dedicated to chess in 
schools. 
8. The plans for the nearest future include publishing the methodical guide for teachers, lesson scenarios 
and work cards for students, as well as creating web-based platform used for education of teachers and the 

http://www.szachywszkole.pl/#_blank
mailto:szachywszkole@pzszach.org.pl
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exchange of experience between schools. 
9. The elaboration of the program to continue learning chess in classes IV-VI. 
10. Every year organizes the huge Final Tournament for children participating in the project. 
11. Project evaluation is conducted by research centers of leading Polish Universities – they study effects 
of chess classes on general development and school achievements of students. 
Obligations of schools which sign the declaration of voluntary accession to the Project: 
1. Learning chess as a form of compulsory classes must be carried out in at least one class of early education 
for the minimum of one hour per week for at least two years. 
2. Chess Classes may be conducted only by teachers with a certificate of completion     of the 72-hour 
course organized by the Polish Chess Federation. 
3. The school certificate should include the descriptive assessment of the activities of  chess. 
4. School board and parents must agree on the participation of students in the  evaluation of the Project. 
 
2. EXPOSE 
 
The first 152 schools joined the project "Education through Chess in School" in 2013. In the school year 
2014/2015 our project involved more than 300 schools. In the 2015/2016 project covered over 600 schools, 
in the 2016/2017 – over 900 and 2017/2018 – over 1100 schools in all 16 provinces. Over 4.000 teachers 
shared chess knowledge with at least 50 000 students. 
The aforementioned figures show that the range of expansion of the project "Education through Chess in 
School" is very wide. Constantly increasing number of schools and local governments interested in this 
initiative. Polish Chess Federation is organizing news conferences throughout the country.  
The last year's training-methodical conference in Warsaw held on 18th– 20thMay 2017, already had an 
international character. Both the Polish and the Foreign speakers (coming from USA, Sweden, Germany, 
Spain, Denmark and France) took part in that conference, which was attended in total by 170 people – school 
directors and teachers. 
The final tournament held on 3 th June 2017 in Warsaw, gathered 750 children participating in the project. 
The positive influence of playing chess on the general intellectual growth of children is actually well known 
and acknowledged by many scientists and chess-trainers. [1, 4, 5]. 
The Polish experiment proved once more the statement about following positive results for young pupils to 
be true: 
1) cognitive abilities – the eagerness for learning new methods of „fighting, being interested in chess-play 
history, 
2) mathematical skills – better understanding of system, developing of abstractive thinking, 
3) emotional development – training of patience, ability of fighting to achieve concrete goals, 
4) socialization process – respect towards an opponent, cooperation with a group (for instance when playing 
in a school team), 
5) self-development, creativity. 

6) The main result is however, the achieving of some levels of the fundamental idea of the effective learning 
process presented by D. Kolb and elaborated by B. Juch [3] known as CLP (Circle Learning Process). 

7)  The authors of the present article like many other researchers are aware of the fact, that CLP is only 
some ideal learning by doing philosophy. In the matter of fact there does not exist any technology, method 
or technics, which could be completely applicable to the given way via the whole circle. 

8) In spite of it we can consider that even the chess-playing technique is one of those very close to passing 
almost all the gates and barriers of the learning circle: thinking-addressing-doing-reflecting. That way is 
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relevant to any learned subject. If so, it is possible to hypothesize about the real positive influence of 
chess-playing on the language teaching and learning level. 

 
 

  
Pic. 1 – Chess lesson in Primary School in 
Małkinia Poland 
 

Pic. 2 – Chess simultanous game in Primary School 
353 in Warsaw 
 

 
Pic. 3 Chess tournament in Primary School in Włoszakowice 

 
 
Influence of playing chess on foreign language skills 

 
The responsible scientific research needs the description of criteria used for the discours to be explained. 
With regard to that condition sine qua non the authors appointed herewith the features building the inside 
structure of the linguistic talent. In our opinion, based on working with and observing about 4000 learners, 
the linguistic gifted children have some „collection” of talents including following: 
 

1. mathematical talent, 
2. musical talent, 
3. openness, communication abilities, extravert personality, 
4. cognitive abilities – good memory, intellectual eagerness for getting any new information, erudition, 
5. developed, expanded imagination, 
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6. high skills in using mother tongue (incl. rich vocabulary) 
7. general emotional and physical conditions like patience, resilience. 

 
The authors of the present article do not aim to explain hereby in details the above-mentioned features that 
should be subject to some separate research. We concentrate here on the possible positive influence of 
chess playing on the given features. 
The most prospective result which has the biggest potential power for accelerating the child`s learning 
abilities is the growth of the mathematical skills. In foreign languages, training that level of abilities is deeply 
connected with the very important understanding and using the language as the concrete system, in 
accordance with the structural approach. Children who are capable of the high level mathematical 
performance understand the grammatical rules and use them better than average pupils, they construct and 
reconstruct sentences as well as complicated texts quicker and in more correct form. 
It is therefore obvious that playing chess has in that case the direct positive influence on the foreign language 
training as a very effective teaching technique. How does it work with reference to the above mentioned 
abilities? 
The researchers emphasize the big role of playing chess in developing imagination. From the linguistic point 
of view, that ability is crucial for developing speaking skills. The importance of including imagination in 
linguistic performance (esp. in exercises like telling stories) is essential for the educators who often have to 
face the cute problem of „SMS-language” used in mother tongue. The speech barrier comes from an 
impossibility of formulating longer speech or describing pictures and life events. The rich imagination plays 
therefore a very important role and thus the importance of using chess play is very high. 
Another important advantage of playing chess is the fact that this kind of activity supports children’s' 
socialization and consequently their emotional power. In other words, the children are not afraid of speaking 
foreign language with their friends as they develop their own resistance to stress and become more open 
and friendly. They develop their own individual, stronger personality. On the other hand, playing in the same 
team creates very often the children’s esprit de corps, which directly encourages the linguistic working in 
teams, constructing dialogues et cetera.  
 Finally yet importantly, we have to point out the positive influence on the small child's patience and physical 
resistance. Last years in Polish pedagogical discourse and practice we have had to handle with some new 
“fashion”. The followers of some popular theory of education are convinced that learning for small children 
should be nice, uncomplicated like some kind of a “never-ending” story of joy. However, the school tasks are 
not always simple and the pupil must be patient, consequent and ready to “fight” with the task, not giving up. 
That kind of patience is particularly welcome while making translation tasks. They are not always simple, 
many of them seem to be rather tiring or sometimes even boring but they have to be completed and here we 
have once more to deal with role of chess playing. 
 
3. CONCLUSIONS 
 
1. The experiment of introducing chess in Polish primary schools and the research directed on using chess 

as supportive technique in foreign language training has presented the very important role of that 
technique for better educational success of the children in the age of 7-10. 

2. Playing chess has direct positive influence on growing linguistic abilities and skills of children. 
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3. It is to emphasize, that the children – participants of the regular chess-play lessons conducted at their 
schools would in the future make the real progress especially in using grammar, in speaking and being 
active in general communication process. 

4. The topic is prospective, the research has to be continued especially for taking feedback for comparative 
study esp., for concrete period of time as well as analyzing other phenomena (Other age groups? Boys 
versus girls? Influence on translating abilities?). 

5. It is evident, that not all of the above mentioned talents and abilities can be developed by           
implementing the presented technique, for instance we have not noticed any direct influence on musical 
talent. Despite it, the success is obvious, even if in not with reference to all above presented requirements. 

      Actually, the child given by all mentioned features is simply the linguistic genius, while usually we have 
to deal with an average child learning the foreign language. 
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Abstract:  
The cultural strand which research social processes and phenomena in the aspect of human culture reveals the 
mechanisms of formation of unity of the generations, the socio-cultural transmission of the people experience to the 
new generations, the socio-psychological mechanisms and determinants of socialization. 
   In the current conditions, the new information technologies, student mobilities, distance learning elements in the 
education process lead to the conclusion that the classical form of “student-teacher” relationship is dropped, while the 
new “student-user” and “university- educational services” eliminates the mentor's function of the lecturers. 
   The general patterns of formation and development of students communicative culture can be concretized and obtain 
real objectification in the process of modernization of university education space. 
Keywords: communicative culture, new information technologies, university education space. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ  
 
Съвременните условия изискват от младите хора творческа активност и способност да генерират 
нови идеи, които да моделират в практиката, както и толерантност, гъвкавост, панорамност на 
мисленето. Постигането на висока образованост и култура на студентите е предизвикателство за 
новото информационно-комуникативно общество, наситено с глобални проблеми и кризи. 
Феноменът на комуникативната култура играе съществена роля в диалога между субектите и 
образователните структури, защото задължителното условие за консенсуса е взаимното разбиране 
между страните в диалога. 
Културологичното направление, което изследва социалните процеси и явления в аспекта на 
човешката култура, разкрива механизмите на формиране на единство на поколенията, социо-
културното предаване на опита на хората към новите поколения, социо-психологическите механизми 
и детерминанти на социализацията. 
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2.МЕТОДИ   
 
В анализа на съвременните проблеми на комуникативната култура на студентите от технически 
специалности авторите използват методология, основана на изучаването на културните 
трансформации. Днес, те се свеждат до приближаване на комуникациите към специфични технологии 
за съхраняване или обновяване на културните форми на взаимодействие. 
 
3.ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ 
 
Комуникативната култура на студентите представлява система от знания, норми, ценности и образци 
на поведение, приети в обществото, и умението органично, естествено и непринудено те да бъдат 
реализирани в деловото и емоционално общуване. При това, комуникативната култура притежава 
общите признаци на културата, като отразява специфичния характер на комуникациите. 
Социалната същност на общуването е тясно свързана с процеса „социализация” като централно 
звено в процеса на формиране на личността чрез „обучение и усвояване на ценности, норми, цели, 
образци, присъщи на обществото, на социалната общност или група” [1]. 
От друга страна, социализацията се определя от много изследователи като необходим компонент от 
придобиването на комуникативен опит.  
Социализацията представлява формиране на тези „социални” качества на личността, които 
осигуряват „врастването” й в обществото. Главна съставна част от този процес е усвояването на 
социалните норми и превръщането на тези норми, идващи към човека  „отвън”, в субективни мотиви 
на неговото поведение. Индивидуални агенти на социализацията  са родителите, семейството, 
приятели, учители, треньори, връстници – конкретни личности, предаващи  на индивида обществени 
и културни норми чрез общуването.  
Институтите за социализация  влияят на процеса и го съпътстват:  
• културата като феноменална система; 
• социалната среда на общуване 
• образователните институции; 
• средствата за масова информация; 
• Интернет, включително, социалните мрежи; 
• икономическите структури. 
Противоречивите процеси на съвременното развитие намаляват възможностите за социализация на 
семейството, микро-социума, образователната система, като се увеличава влиянието на спонтанните 
фактори на социализация. 
Процесът на социализация в повечето концептуални подходи се разглежда като социално-
исторически процес на приобщаване на индивида към сферата на обществените отношения и 
приемане на културния опит на предишните поколения чрез синтез на традиции и иновации, прогрес 
и регрес, колективизъм и индивидуални импровизации. Новите културни форми, под влиянието на 
традиционализма се модифицират, но запазват ядрото си. Затова методически е по-правилно и по-
ползотворно да не се противопоставят традиционните и иновативни форми на социално поведение, 
а да се осъществява взаимодействие и взаимовръзка между тях. 
Потребността на човек да общува, да  разменя информация с други хора, е един от най-важните 
фактори за  неговото съществуване и жизнена дейност. Изключителна важност, в този аспект, има 
общуването чрез познание.  
Културната доминанта играе съществена роля в процеса на социализация на личността. Културата е 
въплъщение на многообразието на материалната и духовна дейност на човека, насочена към 
познание и преобразуване на света. Тя е всеобщ и универсален феномен, проникващ във всички 
пластове на човешкото съществуване. 
Комуникацията заема централно място в културата. Нещо повече, лишената от комуникация култура 
е “мъртва”.  
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Следователно, комуникацията и културата, като социализиращи фактори, са интегрирани и 
неразривно свързани и представляват основен фактор за социализацията на младите хора.  
Процесът на социализация на младото поколение в нашето общество се осъществява на основата 
на синтез на: 
• културни традиции и иновации; 
• цикличност и прогрес; 
• авторитаризъм и демокрация; 
• колективизъм и индивидуализъм; 
• модернизация без копиране на западния стил. 
За американския психолог Джером Брунер образованието само по себе си е мощен фактор на 
културата, затова то трябва да бъде насочено към максимална реализация на заложените в човека 
възможности. Развитието на интелекта и обучението на човека не са самоцел. Главният проблем се 
състои в „създаването на такова общество, което би могло да се възползва от тях мъдро” [3]. В тези 
разсъждения виждаме подчертаната връзка между „обучение – култура – общество”, когато се говори 
за развитието на човешкия интелект чрез познавателна дейност и безграничните му способности да 
възприема и обогатява знанията си. 
Важно е да подчертаем, че в съвременния глобален свят в рамките на комуникативната култура 
толерантността се превръща в основа на развиващите се процеси на модернизация на обществото. 
От гледна точка на културните  изследвания,  този специфичен аспект на комуникациите 
представлява култура на положителното отношение към различията, и по-конкретно, култура на 
комуникативна отвореност към „другото”, която обхваща целия спектър от значения между  пълно 
„неприемане” до цялостно „приемане” на това на „друго”.  
Най-важната роля на комуникативната култура е, че  предлага съдържателна база за  взаимното 
разбиране на хората в обществото, за мярата и еталоните на човешките форми на общуване и 
поведение. 
В този смисъл, комуникацията и културата са винаги „нови” възможности за човешките сили, тяхното 
съединяване и коопериране в различни структури на икономиката, техниката, науката, образованието.  
 
4.РЕЗУЛТАТИ 
 
Формирането и развитието на комуникативната култура на студентите се осъществява на основата 
на органичен синтез на идеи, перспективно мислене, тренинг, усвояване на добри практики, в рамките 
на спецификата на общността на университета. Основателно се спираме на когнитивния аспект на 
комуникативната култура на студентите и образователната им подготовка за реално участие в 
обществения живот. Знанията са нужни за  регулиране не само на човешката дейност, но и на 
съответните параметри на външната среда. 
Тази универсализация на функциите на когнитивната сфера на културата се отнася еднакво за всички 
равнища на производство и потребление на знания. Това е свързано, преди всичко, с осигуряване на  
процесите на създаване и усъвършенстване на съответните технологии за развитие на самата 
социална система и регулиране на нейните взаимоотношения с външната среда. Комуникациите, като 
фактор за социализиране на личността, са от изключителна важност, защото без тях  са невъзможни 
и елементарни форми на човешкото взаимодействие. Потребността на човека да общува, да  разменя 
информация с другите хора, се отнася до най-важните фактори за  неговото съществуване и 
жизнената му дейност.  
Затова ние приемаме, че комуникативната култура представлява аналогия на социалната 
интегрираност и свързаност. 
Образователният процес в системата на висшето образование, според нас, е процес на социализация 
на студентите, чиито цели и форми се определят от обществото и се регулират от държавата. Самата 
структура на висшето училище е сложен сегмент на социалната реалност, притежаващ собствена 
пространствено-времева схема, съдържаща субектно-обектни отношения между различни равнища. 
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Тук се включва процесът на обучение в университета:  
1) пряко обучение, т.е. трансфер на знания и умения; 
2) формална организация на този процес; 
3) комуникации с различно съдържание и на различни равнища в този процес; 
4) роли и интереси на основните участници.  
Образователният процес  е процесът на предаване на социално значима информация, структурирана 
в пространството и времето, специално организиран и придружен от постоянно възпроизвеждане на 
комуникации на различни нива. 
Образованието може да бъде представено като комуникативен процес, чиито предмети са 
настоящите поколения, а целта е предаването на информация, включваща знанията и опита на 
предходните поколения. Формулата на всяко явление (понятия, обичаи, ритуали) „Това ще го 
направим по този начин” при предаване на знанията на следващите поколения се заменя с формулата 
„Това се прави така”.  
 
В сравнение с традиционния, в съвременния модел на култура на общуване на студентите се 
очертават следните аспекти:  

• Разширяване и обновяване на знанията и уменията, личностен избор на ценностни 
приоритети, творческо начало в поведението; 

• Установяване на полифункционалния характер на културата на общуване и показване на 
йерархията на функции в съвременното общество.  

Комуникацията на поколенията в образователния процес в университета не се състои в налагането 
на стандарти за образованост, като се представят съществуващите знания и светоглед като 
абсолютни истини, а в хармонизирането на предлаганите знания със собствения опит на студентите. 
Комуникацията между преподавател и студент е взаимно проникване на две културно-
информационни и психологически реалности. Реалността на преподавателя и студента в 
комуникацията само се докосва, образувайки тесен канал на единно комуникационно пространство. В 
комуникациите си преподавателят и студентът имат обща реалност: информационното и 
комуникационно пространство, което е временно.  Що се отнася до личностното равнище, между 
преподавателя и студента се формира постоянна единна психологическа реалност, която се 
определя от целта на общуването, от общите интереси от извънучебен  характер, както и от 
времевата рамка на учебния процес. Предполага се, че поколението на преподавателите може да 
предостави на младото поколение /студенти/ съответните модели за подражание. Но в крайна сметка, 
участниците в образователния процес могат да идентифицират себе си и партньорите си с 
определени свои модели и да образуват комуникативно пространство и време, в съответствие с 
равнището и степента на тази идентификация. 
Образователното пространство може да бъде анализирано като информационна среда или 
съвместно съществуване на информационни процеси, като дисциплинарно пространство - 
организацията на реда и комуникативното пространство. В образователното пространство са 
обективизирани вертикалната власт и комуникативните отношения в университета. 
В съвременните условия внедряването на новите информационни технологии, мобилността на 
студентите, елементи за дистанционно обучение в образователния процес водят до извода, че 
класическата форма на отношенията „преподавател – студент” отпада, а новата - "студент – 
потребител” и „университет - производител на образователни услуги” по същество елиминира 
менторската функция на преподавателя. Изследванията показват, че студентите имат потребност от 
"Преподавател", а тази потребност не се удовлетворява от съществуващата образователна система 
и реформите в нея. 
Следва да подчертаем, че днес съществува система от противоречия в обществото и, респективно, в 
системата за висше образование: 

• между съвременните изисквания за социализацията на младото поколение и липсата на 
научно обоснована концепцията за социо-културна подкрепа за младите хора; 
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• между естествената потребност на младите хора от социална реализация, културни иновации 
и отсъствието на реални условия за успешна социализация, както и неподготвеността на 
социалната среда да отговори на реалните им нужди; 

• между широкия спектър от научни знания, теоретични и методологични подходи в културнатата 
социализация и необходимостта от разработване на качествено нови подходи в социалната 
работа с младите хора, както и ефективна държавна политика по въпроса. 

Медиите популяризират културни форми, морални потребителски модели от живота, американски 
стил на комуникативно поведение, които оказват негативно влияние върху всички аспекти на 
социализацията на младежта. Масовото разпространение на западни стандарти, манталитет и стил 
в наши дни допринася за: 

• отсътствие на духовност и патриотизъм; 
• спад в образователното и културното равнище, като цяло; 

Динамичните процеси в студентска среда в съвременните условия на лична свобода и социален 
избор създават известни рискове за социализацията, сред които са: 

• девалвация на системата от традиционни културни ценности; 
• ерозия на установени механизми на приемственост между поколенията, като в резултат 

се нарушават социо-културните връзки и се унифицира духовната и материална култура 
в страната; 

• процеси на трансформация, които се изразяват в обща социална апатия, криза на 
моралните ценности, снижаване престижа на честния труд, нарастване на 
хедонистичните и потребителски настроения. 

Днес се наблюдава разширяване на ножицата между растящите изисквания на младите хора и 
възможностите за тяхното удовлетворяване. Някои изследователи осъзнават, че традиционните 
институти на социализацията все повече не осигуряват необходимите параметри за самосъхраняване 
и възпроизводство на обществото. 
  
4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Образователното пространство, в което се осъществяват комуникациите, има основна функция 
„възпроизводство на млади поколения”, адекватни на изискванията на динамично развиващото се 
общество. Спецификата се състои в най-важното условие определящо младежката политика – 
неприкосновеност на личността на всички етапи на социализацията.  
Общите закономерности на формиране  и развитие на комуникативна култура на студентите от 
технически специалности могат да бъдат конкретизирани и да получат реална обективация в 
процесите на модернизация на университетското образователното пространство.  
По наше мнение, има основания да се смята, че проблемът за социализацията на младите хора чрез 
повишаване на равнището на комуникативната им култура, като научен проблем, предстои да бъде 
изследван чрез нови социологически анализи. 
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Abstract: The formative assessment is seen as an international educational strategy that responds to the new paradigm 
in the education and training, and the learners are active participants in the learning process. The formative assessment 
provides a continuous feedback to the students, emphasizing not on their ranking, but on the opportunities for improving 
of their learning and developing their competencies. A survey was conducted in the period 2016-2017. with a students 
from different courses, mainly from specialty Automation and computer systems. The questions in the questionnaires 
are grouped by problems. The analysis of the results shows that, despite the higher possibilities for using the formative 
assessment in e-learning, it is not sufficiently implemented. In order to improve students' motivation and enhance their 
personal responsibility for the achievements of their own learning, we suggest that formative assessment use to be 
implemented throughout the course of study, especially for freshmen. It is necessary to uses the possibilities of Moodle  
more fullyin order  to enable students to collaborate in a group projects, discussion forums and wiki, etc. 
Keywords: formative assessment, students' motivation, feedback, effectiveness 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Въпросите за системата на оценяване като неразривна част от процеса на обучението  стават 
особено актуални за подготовката на специалисти за 21 век. Редица автори като Ebel и Frisbie (1991)  
и др. разглеждат проблемите свързани със сумарните и формиращи оценки, подчертават, че 
формиращата оценка следи и оценява процеса на обучение и учене, като своевременно отразява 
затрудненията на отделните обучаеми при усвояване на учебното съдържание, подкрепя 
диференцирано тяхното развитие, усъвършенства стила и подходите на преподаване и по този начин 
повишава ефективността на обучение.  
 
2. ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА 
Формиращото оценяване се разглежда като международна образователна стратегия, която отговаря 
на новата парадигма в образованието и обучението, разглежда обучаемите като активни участници в 
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процеса на обучение. Формиращото оценяване създава условия за подобряване на педагогическото 
и образователно общуване със студентите и възможност за промяна в стила на преподаване, 
съобразно нагласите и очакванията на студентите. То осигурява непрекъсната обратна връзка със 
студентите, като не акцентира върху ранжирането им, а върху възможностите за подобряване на 
ученето и развитие на техните компетенции. Много автори (Vonderwell, S., Liang, X. Alderman K., 2007 
Hargreaves, 2008) разглеждат формиращата оценка като оценка на ученето на студентите в процеса 
на обучение и възможност за подобряването му. Други автори (J.W. Gikandi et al. 2011) подчертават 
ролята на формиращите дейности при оценяване разбирането на обучаемите, своевременна обратна 
връзка, която дава възможност за постигане на предвиденото ниво на знания и компетенции. Чрез 
него се развива саморефелексията и формиране на обективна самооценка за силните и слабите 
страни при ученето и усвояването на учебното съдържание, което е предпоставка за личностното 
развитие на студентите и развитие на умения за непрекъснато и самостоятелно учене. Формиращото 
оценяване е по-малко стресиращо, тъй като в процедурите за оценяване са включени студентите – 
при формулиране на целите на обучение, при оценяване на процеса на обучение, при оценяване на 
състуденти и т.н. Това е особено важно, за да могат студентите да приемат, че резултатите от 
обучението и ученето са не само отговорност на преподавателя, но и тяхна лична отговорност. 
По мнението на редица изследователи формращото оценяване обикновено се прилага в 
традиционното и смесеното обучение като източник на постоянна обратна връзка за подобряване на 
преподаването и ученето (Hargreaves, 2008). Тази оценка е оценка за учене, по време на обучението 
с цел подпомагане на учебната дейност на студентите (Vonderwell et al., 2007). При формиращата 
оценка се включват дейности за наблюдение на обучението, оценяване на разбирането на 
обучаемите, необходимост от промяна на инструкциите и своевременна обратна връзка, за да може 
да се постигне желаното ниво на знания (Gikandi J.W., D. Morrow , N.E. Davis, 2011).  
Редица автори  и изследователи подчертават, че основен компонент при формиращото оценяване е 
непрекъснатата обратна връзка между преподаватели и студенти на  различни етапи от обучението. 
Подчертава се необходимостта от своевременна обратна връзка, за да могат преподавателите да 
влияят върху процеса на развитие на мисленето на студентите. 
При смесените курсове в електронното обучение е важно студентите да получават навременна 
обратна връзка, за да могат да коригират и развиват своето мислене и учене, а също така да имат 
възможност своевременно да решават отново тест, на който имат по-ниски оценки и са допуснали 
грешки, за да може резултатите им да се доближат до проектираната образователно-възпитателна 
цел. Оценяването при проектно базираното обучение се разглежда като компонент на процеса на 
обучението, който повишава ефективността на ученето, тъй като поставянето на оценки се 
съсредоточава върху продукти, които студентите са разработили сами, но същевременно ресурсите 
им позволяват да сравняват своите решения с тези на други студенти и така оценката се оформя 
съвместно от преподавателя и студента (Barron; Daniel L. Schwartz; Nancy J. Vye; Allison Moore; 
Anthony Petrosino; Linda Zech; John D. Bransford (1998). 
При използване на формиращото оценяване акцентът се поставя върху процеса на учене, тъй като 
позволява преподавателят да насочва студентите към слабите им страни и пропуски. По този начин 
преподавателите разглеждат и използват формиращото оценяване като част от процеса на обучение 
и възможност за подобряване стила на учене на студентите. Обратната връзка дава възможност на 
студентите своевременно да видят своите слаби страни и пропуски, но също и подпомага 
преподавателя да развива и усъвършенства стила на преподаване. Предимство на формиращото 
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оценяване е, че то може да се осъществява с различни техники, някои от които са много лесни и 
достъпни, а други изискват по-сложно взаимодействие между преподавател и студенти и студенти и 
състуденти от групата.  
За разлика от формиращото оценяване, резултатите от сумативното оценяване са в количествени 
оценки, дават представа за крайния резултатат от обучението, ранжират студентите по успех, но 
нямат голяма дидактическа стойност относно развитие на уменията за самоанализ, формиране на 
обективна самооценка и възможност за преодоляване на слабостите и пропуските. Сумативното 
оценяване дава по-обща представа за академичното представяне на студентите в даден курс или 
няколко курса, докато формиращото оценяване дава възможност на студентите, родителите и 
обществеността да сравнява получените стойности  и разликите в оценката в процеса на обучение и 
учене с поставените еталони. Чрез формиращото оценяване се получава информация за това какви 
са получените резултати от обучението, какви са очакванията на университета, работодателите и 
общността за необходимите знания, умения и компетенции, които студентите трябва да притежават 
при завършване на курса или като изучават дадена дисциплина. При сумативното оценяване 
пропуските в ученето, не са достатъчно дифиренцирани и възможностите за преодоляване не са 
посочени своевременно, което е предпоставка за намаляване на положителната мотивация в част от 
студентите или до отказване и отпадане от обучението.  
 
3. МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
Изследването е проведено в периода 2016-2017г. със студенти от различни курсове на обучение и 
специалности. Разработени са въпросници като въпросите са групирани по проблеми за 
предпочитания на студентите за типа обучение; комуникация с преподавателите в среда на 
електронно обучение; видове задачи; форми, начини за оценяване и проблеми при оценяването; 
предпочитани функции на Moodle и възможностите му за подкрепящо обучение и значението му за 
развитие личността на студентите. Данните са преобразувани в резултати чрез статистически методи.  
 
4. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 
Студентите са разпределени в равностойни групи редовно и задочно обучение. Разпределението на 
студентите по демографския показател пол е в полза на жените.  
 

 
 

Фиг. 1 Разпределение на респондентите по пол 
 

37%

63%

мъже жени
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Въпреки че смесените курсове в електронното обучение по общотехническите и някои от 
специализиращите дисциплини се изучават от представители на всички специалности, преобладават 
студентите от специалност „Автоматика и компютърни системи“, за които информационните и 
комуникационните технологии са основна част от подготовката.  
 

 
 

Фиг.2 Разпределение на изследваните лица според допълнителната професионална 
квалификация 

 
Респондентите получават и допълнителна професионална квалификация „Учител“ и/или „Инструктор 
за обучение на водачи на МПС“ и придобиват компетенции за организация и управление на 
обучението и ученето, към които се отнася и оценяването като дейност.  

 

 
 

Фиг.3 Системи за оценяване на студентите в смесените курсове 
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При анализа на данните за начина на оценяване в смесените курсове, при изследваните студенти 
задочно обучение преобладава становището, че оценяването се извършва като се използват 
различни форми, т.е. преобладава комбинираното оценяване (52,63%). Респондентите редовно 
обучение, които са посочили комбинираното оценяване са много по-малко (27,27%). Относно 
видовете оценки, които се използват в е-обучение, може да се каже, че преобладава оценяването в 
проценти, следвано от количествените оценки и точковата система. Предполагаме, че въпреки 
изнесените критерии, част от студентите са посочили като преобладаващ начин на оценяване 
процентите, тъй като не са съобразили възможностите за оценяване и приравняване на получените 
точки и проценти в количествена оценка. 
 

 
 

Фиг.4 Начини на оценяване на студентите според активността им в смесени курсове 
 
Анализът на резултатите от изследването на респондентите – редовна и задочна форма на обучение 
показват, че преобладава оценяването на знанията, уменията и компетенциите според степента на 
усвояване. На лице е тенденция при оценяването в смесените курсове в електронното обучение, 
оценяването да е формално, тъй като 28,57% от студентите са посочили този отговор. Данните сочат, 
че преподавателите не използват пълноценно възможностите на ресурсите в електронното обучение 
за по-добро разбиране на стила на учене на студентите и индивидуалната траектория на учене, което 
би подобрило ефективността на ученето. Уеб базираните и смесени курсове предоставят много 
допълнителни възможности за динамично взаимодействие между преподаватели и студенти, които 
дават възможност да се осъществява формиращото оценяване като оценяване на обучението, 
оценяване за обучението и оценяването като обучение, т.е да се повиши и ефективността на 
преподаване. В този контекст акцентът се поставя върху взаимодействието преподавател - студенти 
и студенти – студенти, което би включило студентите при определяне целите на обучение, за 
формиране на самооценка и възможност за реагиране на оценка на тяхното учене от страна на 
преподавателите и колегите, както и за оценка на процеса на обучение. 
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Това означава, че оценяването не изпълнява основната си функция да информира своевременно 
студентите за непълнота  при усвояване на знанията, за степента на усвояване на знания и 
индивидуалното им развитие в рамките на курса. По този начин оценяването не подпомага развитието 
на самооценката на обучаемите, но и не дава обективна и своевременна оценка за дейността на 
преподавателя, за да може и той  да усъвършенства и развива стила си на преподаване.  
Друг факт, на който трябва да се обърне внимание в анализа е, че изследваните лица не са посочили 
съвременни форми на проверка и оценка, използвани от преподавателите в курсовете. Това 
потвърждава извода, че въпреки възможностите в смесените курсове не се прилагат съвременни 
методи и техники за оценяване. 
Малка част от респондентите (4,76%) редовна форма на обучение не са удовлетворени от факта, че 
преподавателите не дават достатъчна тежест на усилията им по време на курса, например участие в 
дискусии, разработка на реферати, формиране на собствено становище и др.. Това мнение и усещане 
на студентите кореспондира с изследвания на редица автори (Bransford, J. D., Brown, A., & Cocking, 
R. (2000), които приемат, че не само усъвършенстване на преподаването и ученето, но и оценките 
трябва да подкрепят обучаемите да развиват способностите си и да подобрят собственото си учене. 
Осъществяване на обратна връзка в обучението е ефективна не само в електронното, но и при 
традиционното обучение. Тя е значима за студентите, когато се свързва не само с постигане на 
конкретно поставените цели, а развива у тях умения за разработване на ефективни стратегии за 
учене. Можем да подчертаем, че чувството за удовлетвореност и приемане на оценките като 
обективни и подкрепящи усилията на студентите за развитие, допълнително ги мотивират. Добрите 
постижения и напредъка на студентите се отразяват положително и на самочувствието и 
удовлетвореността на преподавателите. По този начин се намалява значително стреса, който е 
характерен за сумативното оценяване. 
Резултати сочат, че част от преподавателите все още не отчитат достатъчно същността и ролята на 
формиращото оценяване и значението им за развитие на по-висока степен на самостоятелност и 
активност у студентите. Тази констатация се подкрепя и от изследванията на Black (1993), който 
приема, че оценката е формираща само ако води до действие от обучаващия и обучаваните за 
подобряване на ученето им и ако преподаването, ученето и оценяването са интегрирани в учебната 
програма.  
Анализът на данните се потвърждава и от факта, че всички изследвани студенти от първи, втори и 
трети курс на обучение са посочили, че оценяването се извършва предимно един път по време на 
учебните курсове. Това означава, че се провежда само окончателен, заключителен контрол, който 
установява степента на подготовка според предварително поставената и посочена цел. Чрез 
заключителния контрол се установяват резултатите на студенти при завършване на учебния курс в 
електронното обучение, тоест имаме моментна снимка на крайните резултати на обучаваните и 
възможност за установяване на типични пропуски и грешки при ученето и обучението, ранжиране на 
студентите според показаните резултати. Когато резултатите на част от студентите са по-ниски, 
преподавателите нямат вече възможност да окажат достатъчно ефективна академична подкрепа, т.е. 
да насочат студентите да преодолеят пропуските, да повишат степента на осмисляне и разбиране, 
да повишат мотивацията и активността им и да затвърдят увереността в собствените им сили. 
Малко по-различна е картината при респондентите от първи курс, които са посочили че оценяването 
се извършва два пъти по време на учебните курсове. Получените данни са очаквани и разбираеми, 
тъй като първото оценяване се извършва, за да се установи входящото ниво на студентите, а второто 
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при окончателно завършване на курса, за да се направи сравнителен анализ, да се отчете напредъка 
на студентите и пропуските и да се търсят педагогически похвати и техники за подобряване на ученето 
и преподаването. 
 

 
 

Фиг.5 Брой на оценяванията в рамките на курса 
 

Като неблагоприятна тенденция можем да посочим факта, че най-нисък е процентът при 
изследваните първокурсници, посочили неколкократно оценяване. 
От педагогическа гледна точка, точно при студентите първокурсници преподавателите трябва да 
използват формиращото оценяване, тъй като това е преход от средното към висшето образование и 
е период на първоначална адаптация. Особено важно е преподавателите да акцентират върху оценка 
на обучението и оценяването като обучение, за да включат студентите по-активно при формулиране 
и поставяне на целите, при избор на начини на обучение и усвояване на учебното съдържание и при 
формиране на обективна самооценка, което е подготовка за учене през целия живот. От 
педагогическа гледна точка е препоръчително да се използват различните видове формиращото 
оценяване (формално, неформално, планирано и непланирано) с акцент върху индивидуалните 
постижения и напредък, слабостите и пропуските, които представляват трайни тенденции. В рамките 
на електронното обучение, чрез разбирането на напредъка си студентите да формират умения за 
мониторинг на ученето, но също така да се осигури елемент на конкурентност чрез достъп и 
сравнение с постиженията на колегите от групата, което допълнително би мотивирало ученето им и 
повишило неговата ефективност (Wang T.H., 2006). 
Анализът на резултатите показва, че най-висок е процентът на студентите от втори курс, които са 
посочили, че оценяването се извършва няколко пъти по време на обучението в учебните курсове, 
което говори, че преподавателите следят поетапно академичните постижения и развитие на 
студентите. Това ни дава основание да приемем, че при второкурсниците оценката е текуща, 
динамична „отзивчива“ и с прогресивен характер (Bell, Cowie 2000). 

еднократно

2 пъти

няколко пъти

нередовно

42,86%

42,86%

14,28%

0%

38,89%

27,78%

33,33%

0%

25%

50%

25%

0%

3 курс 2 курс 1 курс



ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017 
October 19 – 20, 2017, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2017/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2017 ISSN 1314-9474                       
482 

 
 

Като възможност за усъвършенстване на оценяването в електронното обучение освен оформянето 
на различни варианти на примерни тестове, да имат възможност за решаване на тестове без даден 
ключ на отговорите, а с препратки към елементи от контента на курса, които да допълват и 
актуализира знанията и да ги насочва към правилните отговори. Автори като Bell и Cowie (2001), 
Bransford и др. (2000), отбелязват, че обратната връзка е основен елемент от успешната формираща 
оценка.  
Идеята е предложена от  Buchanan (2000) и по този начин обучението се осъществява като 
сътрудничество, студентите са равноправни партньори в процеса. Ценността на  стратегията за 
формиращо оценяване е във възможността студентите да изучават по-задълбочено и с по-голяма 
степен на самостоятелност учебното съдържание, да осмислят концепцията на учебния курс и да не 
преминават от една тема на следваща или от едно ниво на друго, ако не са овладели предходните. 
 
5. ИЗВОДИ 
 

• Препоръчваме да се прилага в по-голяма степен формиращото оценяване в електронното 
обучение и да се комбинира със сумативното. 

• Формиращото оценяване като образователна стратегия е особено подходяща за студенти 
първокурсници, за да им помогне да преодолеят пропуски от образованието, липсата на 
достатъчно опит в овладяване на академични умения и достатъчна мотивация.  

• Да се осигури по-добра възможност за непрекъсната обратна връзка при оценяването, чрез 
която студентите да получават информация за индивидуалното им развитие в рамките на 
курса, развитието на самооценката им, но и за обективна и своевременна оценка за дейността 
на преподавателя и развитие стила му на преподаване. 

• Да се увеличи делът на формиращото оценяване, тъй като е по-малко стресиращо за 
студентите и те приемат, че резултатите от обучението и ученето са не само отговорност на 
преподавателя, но и тяхна лична отговорност. 

• Да се използват по-пълноценно възможностите на Moodle за поддържане на групови дейности, 
за да могат студентите да си сътрудничат в групов проект, дискусионни форуми и уики.  

• Да се създадат настройки за дискусионни форуми, които да се оценяват. 
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СЕКЦИЯ 8. СТУДЕНТСКА СЕСИЯ 
 
 
 

SECTION 8. STUDENT SECTION 
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ANALYSIS OF COLOR CHARACTERISTICS OF DAIRY PRODUCTS 
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Trakia university, faculty of Technics and technologies, 

38 Graf Ignatiev str., 8602, Yambol, Bulgaria 
e-mail: rosica95yambol@abv.bg, tanqqmbol@abv.bg  

 
Abstract: The color characteristics are a feature and a tool of describing dairy products. A number of preliminary 
analyzes of the experimental data need to be carried out in order to establish the impact of the main characteristics of 
the dairy products on the selected recognition criteria and procedures. This is an important task in the classification of 
images, as the lack of such a preliminary analysis can lead to inaccurate results. The report presents key features of 16 
color attributes of digital images of white brined cheese, yellow cheese and mold. A hypothesis for a normal data 
distribution was verified by a Shapiro-Wilks test. Correlation relationships between products and mold areas were 
evaluated, depending on the color of the product. 
Keywords: Digital image analysis, Shapiro-Wilks test, ABC analysis, Yellow cheese, White brined cheese 
 
 

АНАЛИЗ НА ЦВЕТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ 
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ул. „Граф Игнатиев“ 38, 8602, Ямбол, България 
e-mail: rosica95yambol@abv.bg, tanqqmbol@abv.bg  

 
 
1.УВОД 
Приложението на техниките за обработка на изображения се използва при оценка на качеството на 
млечни продукти като сирене и кашкавал. Цветовите характеристики представляват признак и 
средство за описание на тези продукти. 
Приложението на системи за получаване, обработка и анализ на изображения е основна тенденция 
в последните години [1,6,7]. 
При разработване и изграждане на една такава система, усилията са насочени към намиране на 
универсални алгоритми, процедури и класификатори за разпознаването на отклонения на 
показателите за качество от регламентираните в стандартите и нормативните документи [4,5]. 
За целта е необходимо да бъдат извършени редица предварителни анализи на опитните данни, за 
да се установи влиянието на основните характеристики на млечните продукти върху избраните 
критерии и процедури за разпознаване. Това е съществена задача при класификацията на образи, 
тъй като липсата на такъв предварителен анализ може да доведе до получаване на неточни резултати 
[5,6,8]. 
Цел на настоящия доклад е да се определят характеристики на цифровите изображения на обектни 
области от млечни продукти – сирене, кашкавал и плесен, като се направи подбор на тези, подходящи 
за разделянето на тези области. 
 
2.МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
Използвани са по 40 проби от бяло саламурено сирене, произведено по БДС 15:2010 и по собствена 
технология и кашкавал произведени по БДС 14:2010 и собствена технология. Общо по 80 проби от 
двата продукта. 

mailto:rosica95yambol@abv.bg
mailto:tanqqmbol@abv.bg
mailto:rosica95yambol@abv.bg
mailto:tanqqmbol@abv.bg
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Пробите са съхранявани в период от 16 дни при стайна температура 20-22оС и относителна влажност 
на въздуха 49-51%. Условията на съхранение са не регламентирани от производителя. 
В третият ден от съхранението по повърхността на продуктите се наблюдават обектни области с 
плесен. Данните за цветовите характеристики на пробите са използвани от този ден на съхранение 
(3-ти ден). 
На фигура 1 са представени в общ вид част от използваните в настоящата работа образци от бяло 
саламурено сирене и кашкавал. 
 

    
а) Кашкавал БДС б) Кашкавал СТ в) Сирене БДС г) Сирене СТ 

Фиг.1. Примери за проби от кашкавал и сирене използвани в работата 
БДС – Български държавен стандарт; СТ – собствена технология на производителя 

 
Цветните цифрови изображения на пробите от сирене и кашкавал са заснети с цифрова видеокамера 
Samsung Digimax 250 със сериен номер 34603308. Получени са изображения с размер 1600х1200 
пиксела. Настройките на устройството са по подразбиране. 
Получените изображения са в RGB цветови модел. От тях чрез преобразуване са изведени 
стойностите на компонентите от HSV, Lab, LCH, CMYK цветови модели. 
Анализът на получените данни е по методологията на Кирилова и колектив [4,5], която се състои в 
следните етапи: Проверка за нормално разпределение на цветовите компоненти от получените 
цветови модели; Корелационен анализ на тези цветови компоненти, които имат нормално 
разпределение с цел определяне на разделимостта на обектни области по тях; Анализ на получените 
резултати. 
Получените данни са проверени за нормално разпределение с тест на Шапиро-Уилк чрез функция 
swtest в Matlab. Функцията е достъпна в Интернет [2]. Дефинира се в следният вид: 
 

[H, pValue, W] = swtest(x, alpha) 
 
където H е изходна променлива със стойност 0 или 1. Ако стойността на H=0 то нулевата хипотеза се 
приема т.е. данните имат нормално разпределение. Ако H=1 хипотезата се отхвърля т.е. данните 
имат разпределение, различно от нормалното; pValue – ниво на значимост. При стойности на този 
показател по-малки от alpha нулевата хипотеза се отхвърля; W – статистически тест; х – измерени 
данни, които се проверяват за нормално разпределение; alpha – Нивото на значимост за теста (при 
всички анализи е използвано alpha=0,05). 
Селекцията на цветови признаци е направена с ABC анализ [3,9]. В група А са поставени тези цветови 
компоненти, които показват коефициент на относителна вариация до 55%. В група В са тези с 
коефициент 56-85%. В група С са цветовите компоненти с коефициент 86-100%. 
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Корелационният анализ на данните е направен със средставата на Data Analysis Tool Pack на 
електронните таблици MS Excel. Във верисия 2016 на продукта функцията се избира от раздел Data, 
група Analysis, команда Data Analysis, от формата се избира Correlation. 
 
3.РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 
Направена е проверка за нормалното разпределение на данните за цветовите компоненти от RGB, 
HSV, Lab, LCH и CMYK цветови модели. Селектирани са тези цветови компоненти, които имат 
нормално разпределение. Върху избраните цветови признаци е направен корелационен анализ за 
оценка на възможността за използването им при разделяне на обектни области със сирене, кашкавал 
и плесен. 
На фигура 2 е представено в общ вид разпредлението на данните от цветовите компоненти от Lab 
модела. Наблюдават се две близки групи на данните за сирене по БДС и собствена технология. 
Същото групиране се наблюдава и при данните за кашкавал по БДС и собствена технология. Данните 
за областите с плесен видимо се отличават от тези за сиренето и кашкавала. 
 

 
Фиг.2. Разпределение на стойностите на цветови компоненти от Lab модел за млечни продукти и плесен 

 
В таблица 1 са нанесени резултатите от проверката за нормално разпредление на опитните данни за 
цветовите компоненти от използваните цветови модели. В повечето случаи се наблюдава нормално 
разпределение, тъй като стойността на коефициента Н=0, по който се съди дали да се приеме или 
отхвърли нулевата хипотеза, според която данните имат нормално разпределение. 
За прецизиране на резултатите от проверката за нормално разпределение на стойностите на 
цветовите компоненти е приложен ABC анализ. Взети са под внимание тези цветови компоненти, 
които попадат в група А. Това са B (RGB), S (HSV), b (Lab), C (LCH), C (CMYK), M (CMYK) и Y (CMYK). 
Тези цветови компоненти са използвани при следващите анализи. 
На фигура 3 са представени в графичен вид резултатите от ABC анализ на цветовите компоненти. 
 
 



ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017 
October 19 – 20, 2017, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2017/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2017 ISSN 1314-9474                       
488 

 
 

Таблица 1. Резултати от проверка за нормално разпределение на стойностите на цветови компоненти 
Обектна област 

 
 
Цветова компонента 

Кашкавал БДС Кашкавал СТ Сирене БДС Сирене СТ Плесен 

Rrgb 1 1 0 0 1 
Grgb 1 1 0 0 1 
Brgb 0 1 0 0 0 
Hhsv 0 0 1 1 0 
Shsv 0 1 0 0 0 
Vhsv 1 1 0 0 1 
Llab 1 1 0 0 0 
alab 0 0 1 1 1 
blab 0 0 1 0 0 
Llch 1 1 0 0 0 
Clch 0 0 1 0 0 
Hlch 0 0 1 1 0 

Ccmyk 0 0 0 0 0 
Mcmyk 0 0 0 0 1 
Ycmyk 0 1 0 0 0 
Kcmyk 0 1 0 0 0 

БДС – Български държавен стандарт; СТ – собствена технология на производителя 
 
 

 
Фиг.3. Резултати от АВС анализ на цветови компоненти 

 
Стойностите на селектираните цветови компоненти имат нормално разпределение и могат да бъдат 
използвани техните средни стойности, стандартно отклонение и коефициент на вариация. В таблица 
2 са посочени стойностите на тези параметри за селектираните цветови компоненти. При повечето от 
тях се наблюдава коефициент на вариция под 30%. При сиренето по БДС и собствена технология се 
наблюдава коефициент на вариация над 30% за цветовите компоненти S (HSV) и b (Lab). 
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Таблица 2. Средни стойности, стандартно отклонение и коефициент на вариация на цветови 
компоненти за обектни области 

Обектна област 
Цв. компонента 

 
 
Параметър   

Brgb Shsv blab Clch Ccmyk Mcmyk Ycmyk 

 mean 59,97 0,6 166,64 38,81 35,01 66,84 190 
Кашкавал БДС SD 7,73 0,04 2,33 2,37 3,31 7,25 9,91 

 CV 0,13 0,07 0,01 0,06 0,09 0,11 0,05 
 mean 71,04 0,58 169,1 41,27 27,43 59,63 182,41 

Кашкавал СТ SD 14,64 0,06 2,77 2,81 3,98 9,29 16,51 
 CV 0,21 0,11 0,02 0,07 0,15 0,16 0,09 
 mean 129,72 0,02 129,36 1,79 44,63 37,52 44,69 

Сирене БДС SD 6,16 0,01 1,16 1 3,84 2,8 5,91 
 CV 0,05 0,57 0,01 0,56 0,09 0,07 0,13 
 mean 112,7 0,06 131,23 3,43 50,85 45,75 59,55 

Сирене СТ SD 11,75 0,03 1,91 1,83 5,5 6,41 11,72 
 CV 0,1 0,57 0,01 0,53 0,11 0,14 0,2 
 mean 67,64 0,42 151,39 23,47 56,15 59,81 156,71 

Плесен SD 16,91 0,06 3,29 3,31 13,3 9,21 19,68 
 CV 0,25 0,14 0,02 0,14 0,24 0,15 0,13 

БДС – Български държавен стандарт; СТ – собствена технология на производителя; mean – средна стойност; SD – стандартно 
отклонение; CV – коефициент на вариация 
 
Направена е проверка чрез корелационен анализ на възможността за разделяне на обектни области 
със сирене, кашкавал и плесен по цветови признаци. Показател за тази разделимост е слабата 
корелация (<0,5) между опитните данни за различните обектни области. 
В таблица 3 са нанесени резултатите за обектни области с кашкавал по БДС, по собствена технология 
и плесен. Маркирани са ниските стойности на коефициента на корелация, които са под 0,5. Областите 
с кашкавал по БДС и по собствена технология не могат да бъдат разделяни по B (RGB), S (HSV) и M 
(CMYK) цветовите компоненти. Обектните области с плесен могат да бъдат разделяни от областите 
на двата вида кашкавал при използване на всяка от селектираните цветови компоненти. 
 
Таблица 3. Определяне на корелация между стойностите на цветови компоненти за обектни области 
с кашкавал и плесен 

B rgb Кашкавал БДС Кашкавал СТ Плесен C lch Кашкавал БДС Кашкавал СТ Плесен 
Кашкавал БДС 1 -0,58 -0,01 Кашкавал БДС 1 -0,18 0,01 
Кашкавал СТ   1 -0,05 Кашкавал СТ   1 -0,04 
Плесен     1 Плесен     1 

S hsv Кашкавал БДС Кашкавал СТ Плесен C cmyk Кашкавал БДС Кашкавал СТ Плесен 
Кашкавал БДС 1 -0,52 0,04 Кашкавал БДС 1 -0,31 -0,04 
Кашкавал СТ   1 -0,13 Кашкавал СТ   1 0,02 
Плесен     1 Плесен     1 

b Lab Кашкавал БДС Кашкавал СТ Плесен M cmyk Кашкавал БДС Кашкавал СТ Плесен 
Кашкавал БДС 1 -0,16 0,01 Кашкавал БДС 1 -0,54 -0,03 
Кашкавал СТ   1 -0,04 Кашкавал СТ   1 0,04 
Плесен     1 Плесен     1 
БДС – Български държавен стандарт; СТ – собствена технология на производителя 

 
В таблица 4 са представени резултатите от корелационния анализ между обектни области с бяло 
саламурено сирене по БДС и по собствена технология и области с плесен. При този продукт обектните 
области могат да бъдат разделяни както между двата вида сирене, така и между тях и плесента. 
 
4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Разликите в цвета при сиренето, кашкавала и плесента оказват влияние върху средните стойности на 
цветовите параметри и границите, в които тези стойности се изменят. Тези резултати се 
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потвърждават и при корелационния анализ определящ корелацията между използваните цветови 
компоненти, определени като информативни. 
 
Таблица 4. Определяне на корелация между стойностите на цветови компоненти за обектни области 
със сирене и плесен 

B rgb Сирене БДС Сирене СТ Плесен C lch Сирене БДС Сирене СТ Плесен 
Сирене БДС 1 -0,43 -0,03 Сирене БДС 1 -0,06 -0,07 
Сирене СТ   1 0,03 Сирене СТ   1 -0,02 
Плесен     1 Плесен     1 

S hsv Сирене БДС Сирене СТ Плесен C cmyk Сирене БДС Сирене СТ Плесен 
Сирене БДС 1 -0,10 -0,04 Сирене БДС 1 -0,22 0,04 
Сирене СТ   1 -0,03 Сирене СТ   1 0,04 
Плесен     1 Плесен     1 

b Lab Сирене БДС Сирене СТ Плесен M cmyk Сирене БДС Сирене СТ Плесен 
Сирене БДС 1 -0,03 -0,06 Сирене БДС 1 -0,39 0,06 
Сирене СТ   1 -0,03 Сирене СТ   1 -0,01 
Плесен     1 Плесен     1 
БДС – Български държавен стандарт; СТ – собствена технология на производителя 

 
Вижда се, че областите на изменение на повечето цветови признаци се припокриват, т.е. по тях не 
може точно да се определи към кой клас принадлежи обектната област на продукта. 
Областите на изменение на средните стойности на признаците: B (RGB), S (HSV), b (Lab), C (LCH), C 
(CMYK), M (CMYK) и Y (CMYK) при анализираните млечни продукта имат най-малко застъпване 
помежду си. 
Въз основа на оценените коефициенти на корелация между признаците за обектни области със 
сирене, кашкавал и плесен е доказано, че част от тях са корелирани помежду си и за последващата 
класификация е необходимо да се изберат такива комбинации от признаци, за които взаимната 
корелация е минимална или да се синтезират нови признаци. 
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DEVELOPMENT OF SYSTEM FOR TEMPERATURE CONTROL IN DRYER 
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Abstract: The electric driers use a heating element and airflow to reduce the water content of the product. The main 
drawback of these drying appliances is that they have high energy consumption. This determines the need to manage 
the drying process so as to achieve the lowest possible energy costs for the process. In this paper is presented regulation 
of the temperature of the incoming airflow in the dryer. For this purpose, various regulators are being studied which will 
regulate the drying agent parameters and select a regulator that satisfies a defined drying process quality. 
Keywords: Drying, setting of temperature controller, Relay control, PID control 
 
 

РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕМПЕРАТУРА В 
СУШИЛНЯ 
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1.УВОД 
 
Сушенето на хранителни продукти е процес, свързан със съхранението им. Този процес се 
осъществява в сушилни, които са устройства, отстраняващи влагата от изсушавания продукт с цел 
неговото съхранение. Сушилните използват нагревателен елемент и въздушен поток за да намалят 
водното съдържание на продукта. При плодовете и зеленчуците водното съдържание обикновено е 
високо 80÷90%.  
Отстраняването на влагата намалява или напълно спира развитието на различни бактерии. От друга 
страна това намаляване на влагата, намаля и теглото на продукта. Сушенето на хранителните 
продукти спомага за тяхното консервиране и удължаване срока на съхранението им [1]. 
Основният проблем при тези уреди за сушене е, че имат високи енергийни разходи. Това определя 
нуждата от управление на сушилния процес, така че да се постигнат възможно най-ниски енергийни 
разходи за протичането му [2]. 
Управлението на параметрите на обдухващия поток постъпващ в камерата, цели постигне на по-
добро бързодействие и енергопотребление на процеса, при текущите стойности на параметрите на 
атмосферния въздух и запазване на хранителните качества на суровините [4,5]. 
Целта на доклада е да се разработи система за прецизно управление на температурата в 
електрическа сушилня. 
 
 
2.МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
 
В настоящата работа е използвана система за получаване на преходни характеристики на сушилня, 
разработена в катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ на факултет „Техника и 
технологии“ гр. Ямбол към Тракийски университет. 
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На фигура 1 е представена в общ вид използваната система. Персоналният компютър с инсталиран 
софтуерен продукт PC-Link, осигурява връзка с мултиметъра с USB интерфейс, чрез който се записва 
температурата в сушилнята. 
Чрез регулаторът на мощност се изменя захранващото напрежение към нагревателят на сушилнята 
и/или скоростта на вентилатора. Изменението на заданието става чрез потенциометър, свързан към 
управляващият вход на регулатора на мощност. 
Машината за сушене на хранителни продукти Clatrоnic DR 3525 е от вертикален тип с 5 тави, 
нагревател, вентилатор за циркулиране на въздуха. 
 

 
Фиг.1. Опитна постановка за получаване на преходни характеристики на сушилня 

1-персонален компютър със софтуер; 2-вертикална сушилня; 3-мултицет с USB интерфейс; 4-регулатор на 
мощност; 5-потенциометър 

 
При разработването на системата за управление е използвана методика, представена в [1]. 
Методиката се състои в следните етапи: 
 Получаване на преходни характеристики на обекта; 
 Изглаждане на преходната характеристика; 
 Апроксимация на обекта към апериодично звено от първи ред; 
 Определяне на параметрите на обекта; 
 Определяне параметрите на регулатор; 
 Симулация на системата; 
 Анализ на резултатите. 

 
3.РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 
 
Избрана e преходна характеристика на сушилнята, получена при 25% от хода на потенциометъра, 
управляващ регулатора на мощност. Въз основа на която са получени параметрите на модела на 
обекта, описан с предавателна функция. 
На фигура 2 са представени оригиналната и изгладената преходни характеристики при стъпално 
входно въздействие. Процесът се установява на 58оС. Изглаждането на характеристиката е 
направено с филтър на Бътъруърд. 
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а) оригинална характеристика б) изгладена характеристика 

Фиг.2. Получаване на преходна характеристика на сушилня 
 
Обектът е апроксимиран по метода на Strejc [3] към апериодично звено от първи ред с чисто 
закъснение. Определени са коефициент на обекта ko, чистото закъснение τо и времеконстантата на 
интегриране To.  
 

𝑊𝑊(𝑒𝑒) =
𝑘𝑘𝑜𝑜𝑒𝑒−𝜏𝜏𝜏𝜏

𝑇𝑇𝑜𝑜𝑒𝑒 + 1
=

2,32
85,5𝑒𝑒 + 1

𝑒𝑒−5,2𝜏𝜏 (1) 

  
Направен е сравнителен анализ на работата на системата под управлението на релеен, ПИД 
(пропорционално-интегрелно-диференциален) регулатори и комбинация от тях. Анализът е направен 
при зададена температура за регулиране от 70оС. 
На фигура 3 е представена работата на системата с релеен регулатор. Тук, както и при останалите 
блок-схеми са използвани следните блокове от вградените в Simulink библиотеки: Constant – чрез 
него се задава температурата, която да бъде поддържана от регулатора; Relay – релеен регулатор; 
Transfer Fcn и Transport Delay – за дефиниране на предавателната функция на обекта с неговото чисто 
закъснение; Band-Limited White Noise – за внасяне на шум в системата, с малка амплитуда; Scope – 
за визуализиране на резултата; To Workspace – за записване на изходните данни като променливи в 
работната отбласт на Matlab; Clock – за генериране на стойностите на променливата за времето на 
симулация t,s. 
Наблюдава се достигане на заданието за 48s, но зададената температура не се поддържа прецизно 
и има отклонение до 5оС от нея. 
 

  
а) блок-схема б) преходна характеристика 

Фиг.3. Система за управление с релеен регулатор 
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Избираме ПИД регулатор и определяме параметрите му чрез вграденият в Simulink графичен 
инструмент за настройка. Получените параметри за настройка на регулатора са: kp=0,89; Ti=66,7; 
Td=3,58. 
На фигура 4 е представена работата на системата с ПИД регулатор. Разликата с предходната схема 
е замяната на релейния с ПИД регулатор. Наблюдава се по-бавно достигане на заданието (за 100s) 
в сравнение с релейния регулатор, но тук зададената стойност на температурата се поддържа с 
минимална разлика 0,1оС от нея. Наблюдава се и пререгулиране с отклонение от заданието до 30С. 
 

  
а) блок схема б) преходна характеристика 

Фиг.4. Система за управление с ПИД регулатор 
 
На фигура 5 е представена работата на системата при управление с комбинация от релеен и ПИД 
регулатор. Превключването между релеен и ПИД регулатор се осъществява с блок Switch. В този блок 
е настроен праг на превключване (Threshold), настроен на стойност по-голяма от 85% от заданието. 
Наблюдава се достигане на заданието за 51s и поддържане на зададената температура с разлика до 
1оС. 
 

  
а) блок-схема б) преходна характеристика 

Фиг.5. Система за управление с комбинация от релеен и ПИД регулатори 
 
Представените системи за управление на температурата в сушилня имат своите предимства и 
недостатъци. При използването на релейният регулатор се постига по-бързо достигане на зададената 
температура в сравнение с ПИД регулатора. От своя страна ПИД регулатора регулира прецизно 
температурата, но значително по-бавно достига заданието. 
Комбинирането на релейният и ПИД законите за регулиране има предимството, че бързо се достига 
заданието и температурата се регулира прецизно. Тази система има и недостатъци, тъй като 
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използването на диференциална съставка усилва високошествотните шумове и не е подходяща за 
такъв тип системи, където те са налични. 
Необходими са още изследвания, свързани с подобряването на работата и настройката на 
предложената система. В литературните източници се посочва, че ефективното използване на 
сушилнята зависи освен от температурата и от скоростта на въздушния поток, който оказва влияние 
върху работата на регулатора и е необходима донастройка [5]. 
 
4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Избрани и анализирани са програмно-технически средства за оборудване на съществуващ физически 
модел на електрическа сушилня. Разработена е симулационна реализация на класически 
управляващи алгоритми за регулиране на температурата в сушилната камера. 
Предложена е схема за комбиниране на релеен и ПИД регулатор, с което се отстраняват 
недостатъците на двата закона за регулиране при самостоятелното им използване. 
Предвидени са следващи изследвания за влиянието на скоростта на въздушния поток върху работата 
на регулатора за температура. 
Могат да бъдат направени още анализи върху изменението на влажността на хранителни продукти 
при сушене с цел подобряване на управлението на процеса. 
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Abstract: The report provides a review of methods for determining quality indicators staple foods. From the review of 
literature sources it has been found that spectral techniques are suitable for this purpose because they can obtain 
information both on the surface texture and on the internal structure of the products at a very early stage of the 
development of bacteria and fungi harmful to the human organism. The factors affecting the main qualitative indicators 
of the considered foodstuffs during their storage are presented. The stages of processing and analysis of spectral 
characteristics of staple foods are presented. Objectively, staple foods in Bulgaria were defined used by consumers. An 
example is given for the application of the spectral processing stages of two of the food products most frequently 
purchased by Bulgarian consumers. The results of the example presented show that the use of spectral characteristics 
of staple foods is an appropriate tool for their analysis. 
Keywords: Staple foods, Storage conditions, ABC-XYZ analysis, Spectral characteristics 
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1.ВЪВЕДЕНИЕ 

 
За здравния статус на населението в България един от водещите фактори е качеството на храната, 
която консумират. По данни на Националния статистически институт и от направения статистически 
анализ, основни храни на българския пазар, консумирани от масовия потребител са тестените, 
млечните и месните продукти. Съществува, обаче, възможност при тяхното разпространение и 
неправилно съхранение в търговската мрежа, както и под влияние на разнообразни фактори, в 
хранителните продукти да настъпят различни промени, които да доведат до изменение както на 
състава и свойства им, а също и на тяхната хранителната стойност и качеството. Поради неправилно 
съхранение, както и под въздействие на микроорганизми, протичат микробиологични процеси, при 
които може да настъпи разваляне на хранителните продуктите. Променят се съставът, мирисът, 
структурата, цвета,  вкуса и в повечето случаи те стават негодни за хранителна употреба [3,6,11]. 
В последните години в България и чужбина се правят множество изследвания [4,5,6,8] върху 
създаването на безконтактни устройства за експресно и неразрушително откриване на настъпили 
вътрешни и външни промени в хранителните продукти. За целта се използват ултразвукови техники, 
сензори за газ, като през последните години изследванията са насочени към използването и на 
оптични техники за анализ. Такива техники са: анализ на изображения, спектрални и хиперспектрални 
сензори и др. 
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За да се избере най-подходящия метод за изследване, сравняваме трите основни и сравнително нови 
методи – анализ на изображения, спектрален и хиперспектрален анализ.  
При анализа на метода анализ на изображения, като недостатък може да се посочи неговото 
ограничение при обекти с разообразен състав и откриване само на външни дефекти в продукта. Той 
не е подходящ за откриване на вътрешни дефекти в продукта.  
При метода спектрален анализ едно от основните предимства е това, че е лесен за използване и е 
подходящ за откриване на вътрешни дефекти в хранителните продукти. Недостатък е неговата 
ограничена чувствителност към малки изменения в свойствата на обекта.  
Основното предимство на хиперспектралния анализ пред другите два метода (анализ на изображения 
и спектрален анализ), е че се получава целия спектър за всяка сканирана точка от обекта. При 
хиперспектралния анализ не е необходимо предварително познаване на пробата, а при последваща 
обработка се добива и цялостна информация за изследвания обект. Получава се и пространствена 
информация за обекта, което позволява да се направи по-точна сегментация и класификация на 
изображението. Като други предимства на хиперспектралния анализ може да се посочи, че методът 
има по-висока точност в сравнение с човешката преценка и е подходящ е за откриване на външни 
дефекти на хранителния продукт [2]. 
Недостатък на хиперспектралния анализ са високата себестойност на оборудването и сложността му. 
Получаваните данни от измерванията са с голям обем, затова са необходими бързи компютри, 
детектори с висока чувствителност и това значително повишава разходите за получаване и обработка 
на хиперспектрални характеристики на продуктите. 
Сравнителният анализ на известните методи и технически средства за оценяване на промени в 
показателите за качество на основни хранителни продукти показва, че компютърните системи с 
обработка на цифрови изображения и системите за обработка на спектрални характеристики намират 
широко приложение в изследваната област. С тях се постига добра точност при класификации по 
външни или вътрешни характеристики, а разходите за техническата реализация на системите 
работещи с тях са значително по-ниски в сравнение с хиперспектралните изображения. Методите, 
свързани със спектрален анализ на изследваните проби са за предпочитане пред методите, 
основаващи се на цифрови изображения, тъй като чрез тях може да бъде получена информация както 
за повърхностната текстура, така и за вътрешната структура на продуктите на много ранен етап от 
развитието на вредна за човешкият организъм микрофлора [4,7,12,13]. 
Резултатите, свързани с анализ и оценка качеството на хранителни продукти в областта на 
спектралния анализ, са свързани с определянето на основните физико-химични показатели като: 
протеини, масленост, въглехидрати, сухо вещество, влага, киселинност и други, касаещи промяната 
на вътрешната структура на продукта. 
Качеството на основните хранителни продукти се определя от показатели, дефинирани в общо приети 
стандарти [3,7,10]. 
На фигура 1 са представени по-често изменящите се качествени показатели на основни хранителни 
продукти при неправилно съхранение [14,15]. 
Механичните изменения върху опаковката или продукта не са приемливи за потребителя. Често 
промяната във външния вид на продукта може да се дължи и на изменение, предизвикани от 
микробиологично заразяване. Освен видимите изменения, промяната във физико-химичните 
показатели на даден хранителен продукт също е признак за развала: повишаване на активната и 
титруема киселинност, промяна в текстурата и плътността на продукта, повишаване на влага и други.  
На фигура 2 са представени етапите при анализ на основни хранителни продукти при съхранение, 
чрез спектралните им характеристики. Тези етапи могат да бъдат използвани при получаване на 
спектрални характеристики във видимата (VIS), близката инфрачервена област (NIR), средната 
инфрачервена област (MIR) за характеристики, независимо дали са на отражение или преминаване 
[2]. 
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Фиг.1. Изменения в качеството на основни храни при съхранение 
 
 

 

Фиг.2. Основни етапи при анализ на основни хранителни продукти при съхранение чрез 
спектрални характеристики 

 
Следващата стъпка е намаляване обема от данни. За целта се използват методи като анализ на 
главните компоненти (PCA), латентни променливи, получени с метод частична регресия на най-
малките квадрати (PLS). Изборът на признаци е на база на тяхната информативност – информативни 
дължини на вълните, при които се наблюдава разлика между обектни области на хранителния продукт 
и тези на заразена с бактерии област. Избраните признаци се използват за проверка на модел, 
получен чрез частична регресия на най-малките квадрати или регресия на главните компоненти. 
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Полученият модел се проверява чрез валидиране. Селектираните признаци могат да бъдат 
използвани за класификация, като се прави и проверка за точността на резултатите от класификация. 
При неточни резултати от класификация или валидиране на модела, процедурата се повтаря до 
получаване на резултат с достатъчна точност. След постигане на достатъчна точност се прави извод 
за състоянието на хранителния продукт. 
Целта на доклада е на базата на анализ да се обосноват два от най-консумираните хранителни 
продукти в България и да се представят резултати от неразрушително изследване чрез техните 
спектрални характеристики. 
 
2.МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
 
Определени са основните храни, които са закупувани в периода 2010-2016 година. Използвани са 
данни от Националния статистически институт [9]. Според източника, показателите за средните цени 
и количествата купени от домакинствата основни хранителни продукти и нехранителни стоки са 
оценени от домакинските бюджети. Купените количества хранителни продукти са изчислени средно 
на домакинство, а количествата нехранителни стоки – средно на 100 домакинства. Общата 
съвкупност, от която се формира извадката, представлява всички обикновени домакинства в 
страната. Колективните домакинства не са обект на изучаване от това изследване. Единица на 
наблюдението е всяко случайно избрано домакинство, независимо от броя на лицата и тяхното 
имуществено и лично положение. 
В таблица 1 са представени по азбучен ред количествата хранителни продукти, закупувани от 
домакинствата по години. 
 
Таблица 1. Данни по години за консумацията на хранителни продукти за едно семейство в България 
[9] 

Количество в kg по години 
Продукт  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Агнешко и ярешко 2,1 1,5 1,3 1,7 2,1 1,6 2,2 
2. Бира  39,4 38,3 42,8 44,9 48,1 68,3 62,2 
3. Боза 4,0 3,7 3,5 3,3 3,6 3,5 3,2 
4. Вина гроздови  4,5 4,5 4,4 4,7 5,2 5,7 4,7 
5. Газирани напитки и минерална вода 121,4 116,1 128,2 137,6 140,8 135,4 130,3 
6. Грозде 8,2 7,8 7,4 9,1 9,0 8,7 7,8 
7. Гъби пресни 1,4 1,6 2,0 2,4 2,6 2,6 2,3 
8. Гъби сушени и консервирани 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
9. Дини и пъпеши 22,9 32,9 28,2 28,0 28,6 23,0 29,0 
10. Домати 41,3 42,0 37,5 41,9 43,1 41,7 42,9 
11. Други бобови и семена 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
12. Други видове сирене 0,5 0,6 0,6 0,9 1,0 1,0 1,4 
13. Други млечни произведения 2,2 4,8 4,6 2,80 3,10 3,1 3,0 
14. Други растителни масла  0,5 0,7 1,0 1,0 1,3 1,2 1,2 
15. Други хлебни изделия 6,1 6,3 5,7 5,6 5,9 5,8 5,8 
16. Захар 32,5 29,8 28,2 31,2 31,9 31,6 28,4 
17. Захарни изделия 1,6 1,7 1,7 1,7 1,9 1,9 1,8 
18. Зеле 30,8 32,9 28,0 30,1 30,1 27,4 26,9 
19. Зелен лук и чесън, праз 3,2 2,8 2,5 2,9 2,9 2,8 2,7 
20. Зеленчукови консерви 5,1 5,5 5,6 5,7 6,0 6,7 6,2 
21. Зеленчукови сокове  0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 
22. Кайма - смес 18,9 19,4 17,9 18,2 17,5 16,6 15,7 
23. Какaо 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
24. Кафе - всички видове 3,3 3,5 3,4 3,8 3,9 3,9 3,9 
25. Кашкавал 8,5 7,9 8,1 8,6 8,9 9,2 9,0 
26. Кисело зеле 0,4 0,4 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 
27. Колбаси малотрайни 19,4 19,8 19,0 18,8 18,7 17,6 16,3 
28. Колбаси трайни 5,5 5,3 5,5 5,9 6,1 6,1 5,6 
29. Компоти 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 
30. Конфитюри, сладка 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 
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Таблица 1. (Продължение) 
 

Количество в kg по години 
Продукт  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

31. Концентрати  0,9 1,1 1,1 1,2 1,4 1,5 1,5 
32. Краставици 21,7 21,1 20,1 21,9 23,1 22,3 22,3 
33. Круши 0,5 0,5 0,8 0,6 1,1 1,3 1,1 
34. Леща 5,2 5,3 5,2 5,5 5,5 5,1 4,5 
35. Лук кромид зрял 15,1 15,8 14,7 14,3 15,5 16,2 15,3 
36. Макаронени изделия 8,7 9,1 8,8 8,7 8,8 8,5 8,3 
37. Маргарин 4,5 4,3 4,1 4,1 3,5 3,0 2,5 
38. Мас 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
39. Маслини 4,8 5,2 4,8 5,3 5,4 5,6 5,0 
40. Мед 1,3 1,4 1,4 1,5 1,8 1,9 1,9 
41. Месни консерви 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
42. Млечни масла 1,5 1,7 1,9 1,9 2,1 2,2 2,3 
43. Мляко кисело 60,0 58,4 58,8 57,0 55,3 52,6 54,9 
44. Мляко прясно 48,0 45,3 44,5 46,70 46,40 41,1 41,8 
45. Обработена риба 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
46. Обработено месо 2,3 2,2 2,2 2,6 3,0 3,1 3,0 
47. Овче, шилешко, козе 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 
48. Олио 36,0 35,6 31,7 32,5 32,9 31,4 30,8 
49. Оцет  4,7 4,9 4,7 4,7 4,7 4,7 4,2 
50. Подправки 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
51. Праскови и кайсии 7,1 8,6 8,5 8,0 8,9 8,1 8,0 
52. Пресни зеленчукови подправки 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9 
53. Птиче  23,2 23,2 21,9 22,2 23,7 24,0 22,7 
54. Ракии  1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 1,6 1,6 
55. Риба прясна и замразена 12,1 11,7 13,5 13,80 12,10 10,8 10,1 
56. Рибни консерви 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,8 0,7 
57. Свинско 15,1 16,1 16,6 17,8 19,8 21,4 21,3 
58. Сирене бяло 27,6 28,1 27,4 28,0 27,8 27,0 25,9 
59. Сланина 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 
60. Сливи 1,5 1,4 1,5 2,3 2,4 1,5 2,8 
61. Сокове, сиропи, нектари 7,7 8,3 9,5 10,8 11,3 11,7 11,1 
62. Сол 8,2 8,6 8,1 8,3 8,6 8,3 7,7 
63. Субпродукти, карантия 7,4 7,3 7,2 7,0 6,9 6,6 6,4 
64. Сухи сладкарски изделия 15,0 14,3 13,9 14,50 14,80 12,2 13,7 
65. Сушени зеленчукови подправки 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 
66. Сушени плодове 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 
67. Тестени закуски 3,7 3,5 3,9 4,30 4,4 4,6 6,1 
68. Тикви, вкл. печени 1,3 1,6 1,8 2,0 2,2 2,0 2,7 
69. Туршии 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 
70. Фасул зрял 9,9 9,9 8,9 8,5 8,3 8,2 7,7 
71. Хляб "Добруджа" 74,8 72,7 69,4 69,0 63,4 59,0 54,2 
72. Хляб бял 161,3 162,4 143,5 133,7 130,4 122,7 115,7 
73. Чай, вкл. сушени билки 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 
74. Череши и вишни 1,8 1,8 1,0 2,6 2,4 3,1 1,8 
75. Чесън зрял 0,7 0,8 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 
76. Шоколадови изделия 2,6 2,8 2,8 3,2 3,5 3,4 3,3 
77. Ябълки 23,9 19,7 21,1 23,1 26,2 25,9 24,1 
78. Ягоди и малини 1,0 1,0 0,8 1,5 1,3 1,9 1,8 
79. Ядки 1,5 1,5 1,5 1,8 2,1 2,0 1,9 
80. Брашно 23,7 23,5 22,1 22,8 25,7 23,9 22,3 
81. Картофи 58,1 58,9 55,8 55,2 54,4 55,1 50,7 
82. Ориз 16,3 16,2 14,9 15,6 15,3 14,4 14,0 
83. Цигари 1462 1340 1422 1415 1459 1550 1497 
84. Яйца  238,4 239,4 222,9 241,2 247 243 254 

 
Данните са обработени с методите ABC и XYZ анализ [1]. ABC анализът отчита тези данни, които са 
с най-голям дял в общото количество от продукти. XYZ анализът отчита тези данни, които са с най-
малка вариация. При комбинирането на резултатите от двата метода се получава общ резултат, при 
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който в група AX попадат тези продукти, които са с най-много продажби за разглежданият период и с 
най-малка вариация в търсенето им от потребителите. 
Използвани са латентни променливи и главни компоненти на получените спектрални характеристики. 
Приложен е дискриминантен анализ с нелинейна разделяща функция [8]. 
 
3.РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 
 
Данните за хранителни продукти са обработени с ABC-XYZ анализ. Резултатите от тази обработка са 
приведени в таблица 2 и показват, че млечните продукти като прясно и кисело мляко попадат в група 
AX. В същата група попадат яйцата, захарта, цигарите и доматите. Според резултатите от 
обработката на данни, представени от националният статистически институт посочените хранителни 
продукти са едни от най-търсените в България за периода 2010-2016 година. 
 
Таблица 2. ABC-XYZ анализ на основни храни в България 

 A B C 

X 

домати; захар; 
мляко кисело; 
мляко прясно; 
цигари; яйца; хляб 
"добруджа"; хляб 
бял 

кашкавал; краставици; 
лук кромид зрял; 
макаронени изделия; 
птиче; сирене бяло 

гъби сушени и консервирани; други хлебни изделия; 
какaо; колбаси трайни; мас; маслини; месни консерви; 
оцет; подправки; сол; субпродукти, карантия; сушени 
зеленчукови подправки 

Y 

бира; газирани 
напитки и 
минерална вода; 
зеле; олио;  

дини и пъпеши; кайма – 
смес; колбаси 
малотрайни; риба 
прясна и замразена; 
свинско; сокове, 
сиропи, нектари; сухи 
сладкарски изделия; 
фасул зрял; ябълки 

агнешко и ярешко; боза; вина гроздови; грозде; гъби 
пресни; захарни изделия; зелен лук и чесън, праз; 
зеленчукови консерви; кафе - всички видове; кисело 
зеле; конфитюри, сладка; концентрати; леща; 
маргарин; мед; обработено месо; овче, шилешко, козе; 
праскови и кайсии; пресни зеленчукови подправки; 
рибни консерви; сланина; сушени плодове; тестени 
закуски; тикви, вкл. печени; чесън зрял; шоколадови 
изделия; ядки 

Z - - 

други бобови и семена; други видове сирене; други 
млечни произведения; други растителни масла; 
зеленчукови сокове; компоти; круши; обработена риба; 
сливи; туршии; чай, вкл. сушени билки; череши и 
вишни; ягоди и малини 

 
Реализиран е пример с приложение на етапите за обработка и анализ на спектрални характеристики. 
Избрани са два основни хранителни продукта за българския потребител – бяло саламурено сирене и 
кашкавал. Тези продукти попадат в група BX от ABC-XYZ анализа. 
На фигура 3 са представени спектрални характеристики на изменението на повърхността на 
кашкавал, произведен по Български държавен стандарт (БДС 14:2010) и бяло саламурено сирене, 
произведено по собствена технология в различни дни от тяхното съхранение. Спектралните 
характеристики за кашкавал са за ден 1 и 3, а за сирене ден 3 и 4. Наблюдава се разлика в измерените 
спектрални характеристики на обектните области със сирене и кашкавал в различните дни на 
съхранение. 
Намаляването на обема от данни на спектралните характеристики за анализираните продукти е 
направен с методите частична регресия на най-малките квадрати и анализ на главните компоненти. 
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а) спектрални характеристики на обектни области 

на кашкавал по БДС за ден 1 и 3 
б) обектни области на сирене по собствена 

технология 
Фиг.3. Обектни области на сирене и кашкавал по дни чрез спектрални характеристики 

 
На фигура 4 са представени в графичен вид резултати от редуцирането на спектралните 
характеристики и представянето им с две латентни променливи и две главни компоненти. Видимо се 
наблюдава разлика между обектните области в различните дни на съхранение на продуктите. 
 

 
 

а) отделяне на области с кашкавал по БДС чрез 
латентни променливи за ден 1 и 2 

б) отделяне на обектни области на сирене по 
собствена технология чрез главни компоненти за ден 

3 и 4 
Фиг.4. Обектни области на сирене и кашкавал по дни чрез спектрални характеристики 

 
Направена е класификация на обектните области с бяло саламурено сирене и кашкавал чрез 
дискриминантен анализ с нелинейна разделяща функция. Използвана е квадратична разделяща 
функция. 
За обектните области с кашкавал разделянето е възможно чрез латентни променливи на 98%, тъй 
като общата грешка на класификация е 2% (фигура 5). 
При бялото саламурено сирене са използвани главни компоненти и при тях разделимостта между 
двата представени дни е възможно с обща грешка на класификация 0%. 
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При първия случай данните за обектни области на сирене са ясно разделими в отделните дни. При 
варианта с кашкавал разграничението е по-слабо. Тези различия предполагат, че критерия за избор 
на коефициенти като признак за разпознаване трябва да бъде съобразен с различните варианти. 
 

  

а) обектни области с кашкавал по БДС между ден 1 и 
3 по латентни променливи, е=2% 

Б) обектни области със сирене по собствена 
технология за ден 3 и ден 4 по главни компоненти, 

е=0% 
 

Фиг.5. Класификация на обектни области по латентни променливи и главни компоненти на спектрални 
характеристики 

 
 
5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Промяната на повърхностните характеристики са основни показатели за настъпили изменения в 
качество на хранителния продукт. При тяхното визуално определяне е налице субективна грешка. 
Тази грешка  може да се избегне, като промяната в хранителните продуктите се наблюдава с 
технически средства. Така се създава възможност за преобразуване на наблюдението в непрекъснат 
процес, при който се откриват и отстраняват дефектни продукти. Този процес може да се 
автоматизира. 
Спектралните характеристики на интензитета на дифузно отражение на бяло саламурено сирене и 
кашкавал могат да се апроксимират посредством латентни променливи и главни компоненти. 
Експериментално показано е, че предложеният класификационен начин за разделяне на продуктите  
и получените коефициенти (латентни променливи и главни компоненти) могат да се използват като 
признаци за класификация. 
На базата на направените изследвания експериментално е установено, че денят от съхранението, в 
който е направено измерването съществено влияе върху избора на признаците за класификация. 
Това налага за всеки ден от измерването да се формират отделни признаци за разпознаване. 
Получените по този начин резултати биха могли да повишат сигурността по отношение на контрола 
качеството на храните и опазване здравето на хората. 
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Abstract: The orientations in the mass personalization in the sale of clothes on-line, which at present are subject to 
research and/or have partial solutions, have been defined. A review has been carried out of Internet-based fashion sites 
that offer customized fashion on-line, proven to be effective when using the mass personalization methods of clothing. 
It shows that they offer a simple search, the possibility of modifying only the most desired items of clothing. It has been 
found that obtaining precise anthropological dimensions for the customer when ordering clothes online still has partial 
solutions. A survey was carried out on the awareness and willingness of the consumers in Yambol, Bulgaria to use the 
mass customization tools when purchasing clothing on-line. The results show that they do not have enough information 
to use mass personalization when ordering clothes online. This low awareness leads to indecision for the design and 
purchase of clothing using mass personalization tools. Based on the results of this review and analysis, 
recommendations for practice are proposed. 
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1.УВОД 
 
Персонализирането е процес на приспособяване към спецификата на отделния клиент. Особено в 
областта на производството на облекла, където този метод на продажба намира все по-широко 
приложение в последните години. Тя позволява на потребителите да създават и персонализират свое 
собствено облекло. Голяма част от он-лайн магазините, както и физическите (реални) студия в 
различни страни, предоставят услуга за персонализация на своите продукти [4,6,20,22]. 
Davis [4] представя първата публикация, свързана с масовата персонализация през 1987 и посочва 
следните определения като ключови елементи в нея: 

 Продуктите и услугите трябва да бъдат достъпни за потребителя така, че той да може да 
удовлетворява своите нужди; 
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 Продуктите и услугите трябва да бъдат доставяни до потребителя независимо в коя точка на 
света се намира; 

 Производителите трябва да отделят информацията за продукта от физическата му същност 
докато той придобие форма; 

 Производственият процес трябва да генерира безкрайни комбинации от стоки и услуги, които да 
отговарят на индивидуалните потребности на потребителите. 

Няма съмнение, че автора има поглед върху бъдещото развитие на стратегията за масова 
персонализация. 
Като бизнес стратегия масовата персонализация е била изследвана и след 1990-те от Pine [20], който 
анализира пропадането на пазара на автомобили в Япония след дискутиране на причините за 
проблема, някои от изследователите посочват, че това могат да са прекалено големия набор от опции 
за персонализиране. След определено ниво на персонализиране потребителят трудно приема 
прекаленото модифициране. По тази причина интерес за практиката предствлява баланса между 
оптималните нива на персонализиране, крайната цена на продукта и периода до получаването му от 
потребителя. 
Разработването на нови методи, технически средства и стратегии за ефективно приложение на 
концепциите за масова персонализация при продажбата на облекла е обект на съвременни 
изследвания [1, 2, 6]. 
От направения преглед на литературните източници [1, 3, 5, 18, 19, 21] могат да се дефинират 
следните направления, които на съвременен етап са обект на изследване и/или имат частични 
решения: 
 Реинженеринг (подобряване и осъвременяване) на интернет сайтове за продажба на поръчкови 

облекла он-лайн с цел ефективно прилагане на методите за масова персонализация; 
 Търсенето на ефективни методи за автоматизирано/автоматично получаване размерите на 

клиента. Това цели намаляване броя на върнатите към производителя облекла поради погрешно 
подадени размери от клинета; 

 Проучвания върху потребителското мнение с цел подбор на елементи, които да се предлагат за 
персонализиране, цветове и форми на тези части от облеклото. По този начин се търсят методи 
за ефективно прилагане на персонализацията като предлаганите за модификация елементи от 
облеклото се свеждат до най-търсените. 

Целта на доклада е чрез анкетно проучване да се направи анализ на потребителското мнение при 
избор на персонализирани облекла он-лайн. 
За реализиране на тази цел е необходимо да се решат следните основни задачи: 
 Преглед на доказани като ефективни при използване на методите за масова персонализация на 

облекла Интернет сайтове, предлагащи персонализирана мода он-лайн; 
 Анализ на методите за автоматизирано/автоматично получаване на размери на потребителя. 

На база получените резултати от този преглед и анализ са дефинирни въпроси за анкетно проучване 
относно потребителското мнение, свързани с персонализирането на модни колекции и са предложени 
препоръки за практиката. 
 
 
2.АНАЛИЗ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ, ПРЕДЛАГАЩИ ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ОБЛЕКЛА 
 
Персонализацията и масовата персонаизация са свързани с IT технологиите. Те включват както 
маркетинг, така и призводствени технологии. Основната разлика между тези системи е, че масовата 
персонализация позволява да се произведе един продукт на цената на промишленото призводство. 
Тя включва масовото производство въпреки, че има доста нови фирми от малкия и среден бизнес, 
които предлагат такава услуга. Не всяка компания, която предлага възможност за модификация на 
свой продукт може да бъде точно свързана с масовата персонализация. 
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Търговската марка M.a.p.h.i.a с център Берлин, Германия разпространява облекла чрез електронна 
търговия в портала dawanda.de (фигура 1) и предлага възможност за модифициране на цвета и 
материала, от който са израбиотени тези облекла, но не може да се променя основния дизайн и 
форма. Самите продукти се произвеждат ръчно от двамата служители на фирмата в студиото в 
Берлин като направата на дрехата отнема между два и десет дни, а по-специалните изисквания на 
клиентите значително увеличават цената на заявения продукт. Компанията може да обслужва само 
малък брой клиенти с доста ограничения в избора, който могат да направят. 
 

  
Фиг.1. Рокля на фирма M.a.p.h.i.a със специална 
оферта за персонализиране – www.dawanda.de). 

Фиг.2. Lands’End онлайн персонализация – 
http://ocs.landsend.com/ 

 
За да бъдат изпълнявани голям брой поръчки със сложни модификации на продуктите фирмата 
трябва да има много повече служители, пространство за работа и оборудване. По тази причина тази 
марка не може да бъде директно отнесена към използваща масова персонализация, а се разглежда 
като производител на поръчкови облекла. Това не зависи само от обема на работата, която се 
извършва в конкретна фирма, но и с предимството на ефективното масово производство. 
Една от най-известните компании и пионер в масовата персонализация в облеклото е Lands‘ End, 
търговец на дребно на облекла, която стартира онлайн услуга за масова персонализация през 2001 
година. Lands‘ End предоставя на своите клиенти възможност за създаване на индивидуални риза, 
дънки или рокля като изберат своя цвят, силует, форма и стил. Blake Ives и Gabriele Piccoli през 2003 
година казват: „За по-малко от една година, 40% от клиентите на Lands‘ End закупуващи панталони и 
джинси от уеб страницата на фирмата купуваха модифицирани от тях продукти. Над 20% от тези 
клиентите никога преди не са правили покупка през Интернет“. 
Клиентите на Lands‘ End могат да избират облекла. Започват модификацията като избират формата, 
размера, цвета, количеството, а за някои дрехи и собствени инициали. В този уебсайт броят на 
възможните опции за персонализиране е ограничен, което означава, че продавачът не може да 
създава продукт изцяло съобразен с клиента. Този начин на персонализация позволява бързо и лесно 
създаване на облекла. Освен това сайтът предлага информация за размера, шевовете и подгъвите, 
подредени в библиотека както и важни факти като инструкции за пране, коментари на клиенти, които 
са закупили продукта и чат, в който потребителите могат да дискутират всичко свързано с Lands‘ End. 
Когато потребителят не е сигурен за вида на тъканта, как ще се чувства в нея и как изглежда, 
компанията може да изпраща и мостри от нея. По същия начин компанията предлага услуга за 
модификация под формата на други продукти, които клиента може да хареса. На фигура 2 са 
представени визуално снимки на индивидуални продукти и дрехи с детайлни изгледи и опции за 
мащабиране. Отнема около пет минути за персонализиране на облекло, а времето за доставка е 
между пет и девет работни дни в зависимост от направените промени по продукта, мястото за 
доставка и обема на поръчката. 

http://www.dawanda.de/
http://ocs.landsend.com/
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Друг пример за онлайн персонализация е Интернет сайта itailor.com. компанията е от Тайланд и 
предлага различни възможности и богат набор от функции за дизайн на собствено облекло. Според 
сайта потеребителите могат да създават само в четири стъпки индивидуално ушити блузи, джинси и 
костюми с произволни монограми и свързани платове. Повече от един милион вариантина дизайн и 
стил са достъпни с начална цена 19$ за блуза, а доставката е в рамките на 5-6 седмици. На фигура 3 
са демонстрирани 3D презентации на около 200 различни тъкани и модификации на стила като 
ръкави, яки, джобове и ръкавели както и цветове на копчетата и монограми. Налични са две опции за 
размер на тялото както стандартни, така и измерени от самия клиент с помощта на видеоклипове. 
Уникалността на тези продукти е в това, че всички дрехи са изработени ръчно и се произвеждат в 
шивашки цех в Тайланд. 
 

  
а) 3D конфигуриране на мъжка риза б) Система за измерване на iTailor 

Фиг.3. Интернет сайт на itailor.com – www.itailor.com  
 
Усъвършенставната система за конфигуриране трябва не само да предлага персонализирани 
облекла онлайн в интернет. Например онлайн компанията dawanda.de показва как се продават 
модифицирани продукти по много опростен начин. Dawanda е най-големият европейски търговски 
център за ръчно изработени стоки като мода, чанти, изкуство и бижута в сравнение с американския 
вариант etsy.com. това е платформа за индивидуални продукти и дизайн, създавани от различни 
дизайнери и като хоби. Всеки може да продава своите ръчно изработени, персонализирани, обновени 
и ушити продукти. Не могат да се продават продукти и материали от масовото производство, но може 
да се продават стари продукти с малко бройки, които се представят чрез фотографии. 
Освен персонализацията в Web-пространството компаниите дават на потребителите допълнителна 
възможност за тази услуга във физически студиа. Известен пример за това е марката за дрехи и 
спортни обувки Nike (https://www.nike.com). с продуктите си NikeID. Като допълнение на онлайн 
магазина за персонализирани обувки, куповачите могат да създават свои индивидуални спортни 
обувки в магазина. Голямо предимство на тази услуга е че в магазина могат да се видят на живо 
различни компоненти и материали така, че потребителя вижда и чувства цвета и материала на 
облеклата преди да бъдат произведени. 
Услугите за реализиране на масова персонализация се реализират чрез различни промени за 
потребителите, индустрията и дизайнерите. Тази стратегия очевидно не носи нищо друго, освен 
предимства за всеки участник и на всяка една страна. Клиентът може да получи точно това, което той 
или тя иска в правилния размер, при сравнително конкурентни цени и бърза доставка, докато 
доставчикът може да достигне нови пазарни ниши с нови клиенти като в същото време запазва вече 
съществуващите отношения и да създаде конкурентни възможности. 
Намаляване броя на върнатите към производителя облекла поради погрешно подадени размери от 
клинета е една от основните задачи, с които се сблъскват търговците. Търсенето на ефективни 
методи за автоматизирано/автоматично получаване размерите на клиента е едно от тези решения за 
намаляване на броя върнати облекла. 

http://www.itailor.com/
https://www.nike.com/
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3.АНАЛИЗ НА МЕТОДИ ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ПОЛУЧАВАНЕ НА АНТРОПОЛОГИЧНИ РАЗМЕРИ 
ЗА ОБЛЕКЛА 
 
Масовата персонализизация позволява на клиентите да участват в различните етапи на процеса на 
разработване на даден продукт. Нови и иновативни технологии като 3D скенер, дигитален принтер, 
машини за лазерно рязане на плат, CAD технологии и нов софтуер като скениране с уеб камера 
правят това възможно. Като например чрез сканиране на тялото на клиента, той може да получи точни 
измервания и със системите за автоматизирано проектиране на облекла като се създава 
индивидуален дизайн на дрехата. CAD и уеб-базираното конфигуриране позволяват на клиентите да 
избират различни размери, стил и тъкан в един онлайн магазин. 
Тези технологии са движени от членовете на индустриалния сектор, така че клиентът не ги използва 
сам по себе си  защото те не са налични или достъпни за обикновените хора. Най-голямото 
предизвикателство, пред което модните компании са изправени е проблемът за взимане на размери 
на индивидуалния клиент тъй като 3D скенерите не представляват доброто решение, защото не всеки 
потребител има възможност да се сканира и не всеки онлайн доставчик поддържа физически магазин, 
в който е достъпна тази технология. 
Налични са достъпни за клиента технологии като Whatfitsme, SizeWand, Mipso, Truefit, Zafu, Me-ality, 
UPcload, Poikos, Fitsme, Styku, UKYS [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]. 
Тези технологии могат да бъдат разделени в следните групи: 
 Избор на размер на облеклото чрез падащи менюта в Web-страницата, намиращи се до 

избраната дреха; 
 Клиентът въвежда чрез плъзгачи и менюта определени размери от своето тяло върху тримерен 

модел, който се визуализаира на екрана на компютъра; 
 Автоматично получаване на размери чрез Web камера. 

Първите два метода за получаване на размерите на клиента имат недостатъка, че могат да бъдат 
подадени погрешни данни, което води до увеличаване на риска за връщане на поръчаната дреха към 
производителя. Технологиите с използване на Web-камера според авторите им [1, 19, 21, 22] са 
значително по-надеждни от останалите. 
 

  
Фиг.4. Технология за измерване на Upcload – upcload.com 

 
Една нова и иновативна технология, наречена UPcload е създадена от Sebastian Schulze и Asaf Moses 
в Берлин през 2010 година. Това е опит за решение на проблема с получаване на грешни размери от 
клиентите.  
За да се сканира с Upcload клиентът използва оптичен диск CD или DVD, бял или светъл фон като 
стената в хола и прилепнали тъмни дрехи. След това, трябва да бъде създаден акаунт в уеб 
страницата на Upcload и процесът може да започне. Фигура 4 показва как програмата помага на 
клиента през всяка стъпка и сканира формата на тялото в четири различни позиции. Чрез използване 
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на CD като еталонен обект във всичките четири позиции, програмата разпознава и сравнява размера 
на диска и тялото и е в състояние да изчисли правилните размери. 
Точността на този метод е оценена в [22],  където авторът използва манекен с регулируеми размери 
и доказва, че разстоянието на заснемане и резолюцията на получените изображения оказват влияние 
върху точността на получаваните размери. 
 

  
Фиг.5. Система за получаване на размери FlixFit - http://www.poikos.com  

 
Технологията за измерване FlixFit (фигура 5) е разработена от компания, създаваща системи за 
компютърно зрение Poikos. При този метод на измерване с Web-камера, потребителят застава на 
около 3m от нея. Измерването може да се реализира с персонален компютър, лаптоп или таблет. На 
екрана на устройството се визуализира контур на човешка фигура. Потребителят застава на около 
3m от камерата след което започва отброяване и се заснемат две визуални изображения – едно в 
анфас и едно в профил. След заснемането потребителя потвърждава, че визуализираният контур го 
е обхванал. Изображенията се кодират и се изпращат към защитен сървър на компанията, където се 
обработват до получаване на 3D модел на потребителя с неговите размери. Получените данни за 
размери могат да бъдат изпращани, например към он-лайн магазин за избор на облекла с подходящ 
размер, но с изричното съгласие на потребителя. 
Предимство на технологията FlixFit е, че за получаване на размерите на човешката фигура не е 
необходими еталонен обект. 
Компанията UKYS е създадена от Виетнамците Lam Nguyen и Pauline Tran. Този производител на 
мъжка мода предлага персонализирани мъжки костюми и ризи он-лайн. При измерване с 
технологията, предлагана от фирмата се използва комбинация от двата горе описани – 
визуализиране на контура на тялото и използване на еталонен обект. Като еталонен обект се използва 
бутилка с вода. 
Потребителят избира отделните елементи на ризата, материята и цвета й. след това активира 
функцията за измерване и се отдалечава на около 3m от камерата на таблета или мобилния телефон. 
Поставя на земята еталонния обект – бутилка и застава в определени пози според указанията (фигура 
6). 
Освен подаването на размери на клиентите, все повече компании им дават роля в процеса на 
проектиране. Важно е, че има някои особености свързани с потребителите: тялото на никой не е едно 
и също и характера на всеки е различен.  
Темата за персонализация в действителност твърде обширна за да могат да се обхванат всички 
аспекти. Основната цел на тази теза е да се намери ефекта от услугата на персонализация за 
дизайнера и клиента. За да имат възможност потребителят да взаимодейства с творческия процес 
директно, модния сектор трябва да бъде преосмислен. Особено засегната в това отношение е ролята 
на дизайнера, тъй като задачата да създадават и представят нови тенденции могат да извършват 
самите потребители. В тази връзка нараства нуждата от по-висока производителност и ангажираност 
от страна на клиента. 
 

http://www.poikos.com/
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Фиг.6. Технология за измерване UKYS 

 
 
4.АНАЛИЗ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ОБЛЕКЛА ЗА МОДНИ 
КОЛЕКЦИИ 

 
В настоящата работа проведохме проучване на потребителското мнение за отношението им към 
масовата персонализация при облеклата. Проучването беше проведено в град Ямбол, България. 
Анкетирани бяха общо 80 респондента. Те бяха избрани на случаен принцип без оглед на 
образователна степен, месторабота и пол. Всички анкетирани са запознати с целта на проучването и 
целта на използване на получените данни. 
Анкетата беше проведена он-лайн. За създаването й бяха използвани средставата на Гугъл 
Формуляри. Това е безплатно приложение на Google, което се използва за създаване на онлайн 
формуляр (форма, проучване, анкета, викторина, въпросник и др.) или тест, който може да бъде 
попълван в Интернет. Резултатите се получават в реално време он-лайн. За да бъде използван, са 
необходими Google или gmail акаунт с парола за достъп. На фигура 7 е представен в общ вид 
съставеният формуляр за анкетно проучване. 
 

 
Фиг.7. Он-лайн анкета за потребителско мнение при избор на персонализирани облекла 
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Въпросите, зададени към анкетираните са представени в таблица 1. Тематиката им е по отношение 
на: дали потребителите са доволни от пазаруването си в магазини; имат ли информация за услугата 
персонализиране на облекла; дали биха участавали активно в проектирането на облеклата; биха ли 
инвестирали в облекла, които сами са проектирали. 
 
Таблица 1. Въпроси от анкета 

Въпрос Възможни отговори 
Доволни ли сте от това, което се предлага по 
магазините? 

Много удовлетворени; Удовлетворени; Малко 
удовлетворени; Не удовлетворени 

Желаете ли да създавате собствени дрехи? Да; Не; Може би 
Някога чували ли сте за създаването на дрехи от 
клиента? Да; Не 

При проектирането на собствени дрехи кое бихте 
приели? 

Да са креативни; По-дълго време за доставка; По-
висока цена; По-дълго време за поръчка; Дрехите не 
могат да бъдат връщани; Дрехите може да не 
отговарят на вашите очаквания 

Искате ли да имате по-голямо влияние при 
дизайна на дрехите, които купувате? Да; Не; Не съм заинтересован 

Бихте ли купували дрехи, които сами сте 
проектирали? Да; Не; Зависи 

Бихте ли платили повече за дрехи, шити по ваш 
размер? Да; Не; Може би; Зависи 

 
Представени в графичен вид са резултати от отговорите на респондентите в град Ямбол, България. 
Направен е сравнителен анализ с резултати, посочени в [19], където авторката проучва менението на 
потребители за прилагането на масовата персонализация във Великобритания и Германия. 
Резултатите за удовлетвореността от предлаганите облекла във физически магазини в България, 
представени на фигура 8 показват, че 50% от анкетираните са удовлетворени от предлаганите в 
магазините облекла. Само 14% са много удовлетворени. Значителен процент от тях (30%) са по-малко 
удовлетворени. Подобни отговори са получени от проучването във Великобритания, където 
процентите за удовлетворени и малко удовлетворени са еднакви – 46% от анкетираните са 
удовлетворени, а 43% са по-малко удовлетворени. Резултатите, получени за България са близки с 
тези, докладвани за Германия, където удовлетворени са 56%, а по-малко удовлетворени са 35%. 
Както в България, така и в двете сравнявани държави процентът на неудовлетворените потребители 
е малък – За Германия и Великобритания 4-6%, а за България 11%. 
Резултати за информираност на потребителите в Ямбол, България, че облеклото може да бъде 
създавано с тяхно участие, са представени на фигура 9. Резултатите за България показват, че много 
малка част от анкетираните (35%) са чували за тази възможност. По-добра информираност показват 
76% от анкетираните във Великобритания. В Германия, резултатите са близки до тези в България – 
положителни отговори са дали, едва 40% от анкетираните. 
Резултати за желанието на потребителите да създават собствени дрехи са представени на фигура 
10. Само 32% от анкетираните в България са отговорили положително на този въпрос. Във 
Великобритания интересът е значително по-голям, 61% са отговорили с „да“. В Германия процентът 
на положително настроените към тази възможност също е значително по-голям (71%) от другите две 
сравнявани държави. 
Резултати за това какво биха предпочели потребителите в Ямбол, България при проектиране на 
собствени облекла са представени на фигура 11. 69% от анкетираните отговарят, че са съгласни 
проетираните от тях облекла да не бъдат връщани на търговеца. Отговорите значително се 
различават от тези във Великобритания, където само 28% от анкетираните са съглани с това. Там 
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най-голям процент анкетирани са съгласни да изчакват повече време за получаване на проектираната 
от тях дреха. Отговорите на анкетираните по този въпрос, във Великобритания и Германия съвпадат. 

 
Фиг.8. Отговори на въпроса „Доволни ли сте от това, което се предлага по магазините?“  

  

  
Фиг.9. Отговори на въпроса „Някога чували ли сте за 

създаването на дрехи от клиента?  
Фиг.10. Отговори на въпроса „Желаете ли да 

създавате собствени дрехи?“ 
В Германия 76% от анкетираните са съгласни да изчакват по-дълго време за доставка, а само 22% са 
съгласни дрехите да не могат да бъдат връщани към производителя. 
50% от респондентите в Ямбол, България имат желание да влияят върху процеса на създаване на 
поръчаните от тях облекла (фигура 12). Във Великобритания 74% от анкетираните са съгласни с това. 
Процентът на желаещите да имат по-голямо участие при създаването на персонализирани облекла в 
Германия също е голям (65%). 
 

  

Фиг.11. Отговори на въпроса „При проектирането на 
собствени дрехи кое бихте приели?“ 

Фиг.12. Отговори на въпроса „Искате ли да 
имате по-голямо влияние при дизайна на 

дрехите, които купувате?“ 
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Резултати дали потребителите биха купували дрехи, които сами са проектирали са представени на 
фигура 13. 49% от респондентите от Ямбол, България са съгласни да закупуват облекла по този 
начин. Почти равен брой от тях (42%) са посочили, че това зависи и от други фактори. Подобни на 
тези резултати са получени за Великобритания, където 54% са съгласни, а 46% са посочили отговор 
„зависи“. В Германия 57% от анкетираните са съгласни, а 38%, че зависи от други фактори. В трите 
държави процентът на отговорили с „не“ е малък (0-9%). 
Резултати дали потребителите в Ямбол, България биха платили повече за дрехи, които са създали 
сами са представени на фигура 14. Съгласни с това са 28% от респондентите, 32% и 40% отговарят 
с „зависи“ и „може би“. Във Великобритания 52% са съгласни да плащат по-големи суми за 
персонализирани облекла. В Германия 40% са съгласни с това. Малък е процентът на отговорилите 
с „не“ на този въпрос и в трите държави (3-17%). 
 

  
Фиг.13. Отговори на въпроса „Бихте ли купували дрехи, 

които сами сте проектирали?“ 
Фиг.14. Отговори на въпроса „Бихте ли платили 

повече за дрехи, шити по ваш размер?“ 
 
5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Направеният преглед на доказани като ефективни при използване на методите за масова 
персонализация на облекла Интернет сайтове, предлагащи персонализирана мода он-лайн показва, 
че те предлагат улеснено търсене, възможност за модификация само на най-желаните от 
потребителите елементи от облеклото. 
Получаването на точни данни за антропологичните размери на клиента при поръчка на облекла он-
лайн е един от основните проблеми при прилагането на техниките за масова персонализация. Този 
проблем все още има само частични решения. Методите като избор на размер от падащи менюта, 
плъзгачи, с които се посочват размерите на части от тялото са неефективни, дори и при демонстрации 
чрез видео-клипове как потребителят да направи съответните измервания. Използването на достъпни 
за потребителя технически средства като web-камера също не решава изцяло проблема. Като 
недостатък може да се посочи, че е необходим еталонен обект или съвпадение на заснеманата 
фигура с определен контур, който се визуализира на екрана на компютъра, което води до грешки при 
измерването. Това показва, че е необходимо усъвършенстване на съществуващите и търсене на нови 
методи за автоматизирано измерване на антропологичните размери на човешкото тояло с достъпни 
за потребителя технически средства. 
Направеното проучване за информираността и готовността на потребителите в град Ямбол, България 
показва, че те нямат достатъчно инфрормация за използването на масовата персонализация при 
поръчка на облекла он-лайн. Тази ниска информираност води до нерешителност за проектиране и 
закупуване на облекла като се използват средствата за масова персонализация. Получените 
резултати са съпоставими с тези от Германия, където потребителите показват същата ниска 
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информираност и от там по-малко желание да използват такъв тип услуги. Анализът на получените 
резултати показва, че потребителите във Великобритания са по-добре запознати с техниките за 
масова персонализация при производство, продажба и закупуване на облекла и съответно имат 
желание да ги използват. Необходимо е да се направят следващи проучвания за опита при прилагане 
на методите за масова персонализация в продажбата на облекла он-лайн като се отчете опита на 
водещи държави в тази област. 
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INVESTIGATION THE CONNECTIONS BETWEEN COLORS AND FORMS OF 

ELEMENTS FROM BULGARIAN NATIONAL FOLK COSTUME 
 

Plamena Georgieva 
Trakia university, faculty of Technics and technologies, 

38 Graf Ignatiev str., 8602, Yambol, Bulgaria 
e-mail: plamchetyyyy@abv.bg  

 
Abstract: The consumer opinion on the relationship between color combinations and coefficients describing the form 
of embroidered elements of folk costumes from Southeastern Bulgaria has been studied. The colors are presented in a 
four-color wheel. The data from this study was analyzed using a principal component analysis. The results show that 
there is a clear differentiation in user preferences for connections between elements and color combinations. From the 
analysis of the results obtained, it has been established that the connection between the coefficients describing the 
individual elements in the national costumes and their colors influences the choice of these combinations by the users. 
The results of the research can be applied in the training of future specialists in the study of the silhouettes, color science 
and design of garments and textiles. 
Keywords: Bulgarian national folk costume, Four-color wheel, Coefficients of form, Principal component analysis 
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ЕЛЕМЕНТИ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕН КОСТЮМ 
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1.УВОД 
 
Българският народен костюм с неговите орнаменти и цветове е източник на информация за 
етническите специфики на Българите. Народните носии са културно-историческо наследство. Векове 
наред са били постоянен елемент от живота на българския народ [4]. 
В съвременните тенденции на Европейската мода, дизайнерите не рядко се насочват към нови 
приложения на мотивите от фолклорни костюми, които са традиционни за страните от Европа [2, 3, 5, 
7, 8, 9, 11, 13]. 
Известни са проучвания върху предпочитанията на потребителите за текстилни десени с различни 
цветови комбинации от получените цветове от елементите на Българските народни носии [4, 14]. 
Подобни изследвания са правени и относно формите на тези елементи [3, 14].  
От направеното проучване на достъпни литературни източници се установи, че не са налични 
изследвания за потребителското мнение за съчетанията от цветове и форми, които предлагат 
бродираните орнаменти от народните носии. Изследването на взаимовръзката между цветове и 
форми и резултатите от анализа на получените данни би довело до намаляване на времето и 
улесняване на проектирането на нови модели текстилни десени и облекла и ще разшири моделното 
разнообразие. 
Целта на доклада е да се направи проучване на потребителското мнение при избор на съчетания от 
цветове и форми на орнаменти от Българския народен костюм. 
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2.МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
 
Използвани са елементи от Български народни носии от Елховския край. Украсата на тези носии, на 
сукмана, по пазвата, полите и по ръкавите се постига предимно с бродерия от цветни кръстати 
бодове. Престилката е червена, рязко очертаваща се на черния фон на сукмана. Пъстротата й е 
допълнена с цветна бродерия [4]. 
На фигура 1 са преставени използваните в изследването елементи на народни носии от Елховския 
край. Избрани са 16 флорални елемента. Те са обозначени с номера от Е1 до Е16.  
 

    
Е1 Е2 Е3 Е4 

    
Е5 Е6 Е7 Е8 

    
Е9 Е10 Е11 Е12 

    
Е13 Е14 Е15 Е16 

 
Фиг.1. Елементи от народни носии, използвани в изследването 

 
 
За определяне на цветовите съчетания е използван четирицветен кръг (описван чрез Lab цветови 
модел) [1]. От този кръг са дефинирани родствени, контрастни и родствено-контрастни цветове на 
елементите от народни носии. 
Представянето на елементите чрез коефициенти е направено с програмни инструменти, предложени 
в [3, 5, 6, 12]. Използвани са коефициентите на формата, ексцентрицитет, ориентация, плътност и 
издълженост. Използвана е функция за получаване на цветове от орнаментите, налична в 
програмата. 
Проведено е проучване на потребителското мнение за избор на цветови комбинации от елементи на 
народна носия. Проучването е проведено в град Ямбол, България. Анкетирани са общо 53 
респондента. Те са избрани на случаен принцип без оглед на образователна степен, месторабота и 
пол. Всички анкетирани са запознати с целта на проучването и целта на използване на получените 
данни. 
Обработката на данните от анкетното проучване е направена с метод Анализ на главните компоненти 
(PCA). Извличането на характерни свойства е трансформация на оригиналните данни с всичките им 
променливи в извадка от редуцирани такива. Използват се всички измервания или променливи, които 
се проектират в малка размерна област. Задачата на анализа на главните компоненти е да се 
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разделят променливите, които са линейни комбинации на ортогоналните променливи и не са 
корелирани. Геометрично могат да се представят като ротационна ос около оригиналните данни в 
координати спрямо ортогонална ос, подредени спрямо количеството вариации на оригиналните 
данни, с които са свързани [10]. 
Редът за провеждане на изследването е представен на фигура 2. Двата основни етапа при 
обработката на изображение на бродиран елемент от народна носия са получаване на цветове и 
определяне коефициентите на елемента. На база получените данни за цветовете и формите на 
елементите е направено анкетно проучване. Данните от него са обработени с метод Анализ на 
главните компоненти. Резултатите са анализирани и са направени изводи. 
 

 
Фиг.2. Ред за поровеждане на изследването 

 
 
3.РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 
 
Данните, получени от анкетното проучване за потребителското мнение при избор на елементи от 
народни носии са обработени с метод Анализ на главните компоненти. Анализирани са 
взаимовръзките между коефициентите на тези елементи и съчетанията на цветовете – родствени, 
констрастни и родствено контрастни.  
На фигура 3 са представени резултати за връзка между коефициент на формата и цветовете в 
елементите от народна носия. Наблюдава се ясна разграничимост в избора на респондентите. При 
котрастните цветове се предпочитат елементи с ниски стойности на коефициента на формата. 
Елементите с високи стойности на този коефициент се предпочитат при съчетанието им с родствени 
цветове. При родствено-контрастните цветове са избирани елементи с междинни стойности на 
коефициент на формата. 
На фигура 4 са представени резултати за връзка между коефициент на ексцентрицитет и цветовете 
в елементите от народна носия. В този случай, както и в предходния анализ се наблюдава ясна 
разграничимост в избора на респондентите. Елементите с ниски стойности на коефициент на 
ексцентрицитет са предпочитани с родствено-контрастни цветове. При елементи с междинни 
стойности на този коефициент са предпочитани с контрастни цветове. Средно-високите и високите 
стойности на коефициента на ексцентрицитет са избирани за елементи с контрастни цветове.  
На фигура 5 са представени резултати за връзка между коефициент на ориентация и цветовете в 
елементите от народна носия. Елементите с висока стойност на коефициента са избирани с 
родствени цветове. Родствено-контрастните са предпочитани при ниските стойности на този 
коефициент. Народни мотиви със средно-високи и високи стойности на коефициента са 
предпочитани, когато са в контрастни цветове. 
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Фиг.3. Резултати за взаимовръзки между цветове и коефициент на форма 

 

 
Фиг.4. Резултати за взаимовръзки между цветове и коефициент на ексцентрицитет 

 
На фигура 6 са представени резултати за връзка между коефициент на плътност и цветовете в 
елементите от народна носия. Елементите със средно-голяма и голяма плътност се предпочитат в 
контрастни цветове. Тези с малка (ниска) плътност са избирани в родствени цветове. Потребителите 
харесват бродирани елементи със средна плътност и родствено-контрастни цветове. 
На фигура 7 са представени резултати за връзка между коефициент на издълженост и цветовете в 
елементите от народна носия. Елементите с високи стойности на този коефициент се предпочитат от 
потребителите, когато са в родствено-контрастни цветове. Бродираните орнамени с ниски стойности 
на коефициента са избирани, когато са в родствени цветове. При елементи с контрастни цветове са 
предпочитани такива с междинни и средно-високи стойности на коефициент на издълженост. 
Направеният анализ на потребителското мнение при избор на бродирани орнаменти от народна носия 
показва, че има ясна разграничимост в избора им от респондентите.  
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Фиг.5. Резултати за взаимовръзки между цветове и коефициент на ориентация 

 

 
Фиг.6. Резултати за взаимовръзки между цветове и коефициент на плътност 

 
Фиг.7. Резултати за взаимовръзки между цветове и коефициент на издълженост 
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В таблица 1 е направен обобщен анализ на получените резултати от анкетното проучване. 
Посовениса наименованията на коефициентите, описващи формата на бродираните елементи от 
народни носии; диапазоните на тяхното изменение. Представени са цветовете, в които са оцветени 
орнаментите – родствени, контрастни и родствено-контрастни. Наблюдава се едновременно 
избиране на две съседни групи диапазнони на изменение на коефициентите. Например при 
ексцентрицитет и плътност средно-високите и високите стойности на коефициента; при ориентация и 
издълженост междинните и средновисоките стойности на тези коефициенти. Тези групи могат да 
бъдат обединени в следващи изследвания. 
 
Таблица 1. Обощен анализ на резултатите 

Коефициент Стойност Диапазон на 
изменение 

Цветове 

Родствени Контрастни Родствено-
контрастни 

 Ниска  19,67-86,78 - + - 
Форма, kf Средна  86,78-153,89 - - + 
 Висока  153,89-288,10 + - - 
 Ниска  0,44-0,56 - - + 
Ексцентрицитет, kex Средна  0,56-0,68 + - - 
 Средно-висока 0,68-0,80 - + - 
 Висока  0,80-0,92 - + - 
 Ниска  -81,19 - -39,04 - - + 
Ориентация, ko Средна  -39,04-3,12 - + - 
 Средно-висока 3,12-45,28 - + - 
 Висока  45,28-87,43 + - - 
 Ниска  0,48-0,58 + - - 
Плътност, ks Средна  0,58-0,69 - - + 
 Средно-висока 0,69-0,79 - + - 
 Висока  0,79-0,89 - + - 
 Ниска  0,37-0,46 + - - 
Издълженост, kext Средна  0,46-0,55 - + - 
 Средно-висока 0,55-0,64 - + - 
 Висока  0,64-0,73 - - + 

 
4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Проучено е потребителското мнение относно цветовите решения на бродирани елементи от народни 
носии. Данните от това проучване са анализирани с помощта на анализа на главните компоненти. 
Чрез този метод са визуализирани степените на взаимовръзките между орнамент и цветови 
комбинации. 
Резултатите показват, че има ясна разграничимост в предпочитанията на потребителите за 
взаимовръзките от елементи и цветови комбинации: 
 Елементите в родствени цветове са предпочитани с: висока стойност на коефициент на формата; 

междинни стойности на ексцентрицитет; високи стойности на коефициент на ориентация и ниски 
стойности на плътност и издълженост. 

 Елементите с контрастни цветове са избирани с: ниски стойности на коефициент на форма; 
междинни и средно-високи стойности на коефициентите на издълженост и ореиентация; средно-
високи и високи стойности на коефициентите ексцентрицитет и плътност. 
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 Елементите с родствено-контрастни цветове са избирани с: ниски стойности на коефициентите 
на ексцентрицитет и ориентация; междинни стойности на коефициентите форма и плътност; 
високи стойности за издълженост. 

От направения анализ на получените резултати се установи, че взаимовръзката между 
коефициентите, описващи отделните елементи в народните носии и техните цветове оказва влияние 
при избора на тези съчетания от потребителите. 
 Резултатите от направеното изследване могат да бъдат прилагани при обучението на бъдещи 
специалисти при изучаване на формообразуването, цветознанието и проектирането на облекла и 
текстил. 
Работата може да бъде продължена с изследване на елементи от народни носии от други 
етнографски области на България с цел създаване на съвременни облекла и текстил с подходящо 
използване на зрителните илюзии на линиите и цветовете за подчертаване на красотата на човешката 
фигура. 
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Abstract: The report provides an overview of advanced methods for predicting fashion trends. The prediction process, 
which is presented as a trend chart, is described.  Here are examples of books related to forecasting fashion trends. 
The main agency is presented involved in predicting color trends. The analysis made it clear that the forecasting of 
fashion trends is made in order not only to follow but to create fashion trends. It is important to study all the factors on 
a global scale because the trends of different geographical areas have different conditions for success. 
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1.УВОД 
 
Прогнозирането на модните тенденции е от голямо значение, основен фактор за процъфтяващия 
моден етикет е създаването на ясна представа за това, кое ще бъде харесвано и кое не. 
Идентифицирането и прогнозирането на стиловете са някои от ключовите компоненти, поради които 
някои от големите търговски марки са толкова успешни [1, 3, 4, 6, 10]. Те разполагат със собствени 
отдели изследващи тенденциите, където се наблюдават предстоящите тенденции, платове, материи 
и цветове, като вдъхновение за нови колекции [2, 5, 7, 8, 9]. 
Целта на доклада е да се направи преглед на съвременни методи за прогнозиране на модни 
тенденции. 
 
2.ИЗЛОЖЕНИЕ 
 
Прогнозирането на модни тенденции спомага и за определяне на най-добри маркетингови стратегии 
и ценообразуване, съобразено с правилния подбор на материали, цветове, размери и локация. За да 
отговаря модна марка на изискванията на своите клиенти, трябва да се предвиди начин за 
предвиждане на „капризите на модата“(сезон, икономически условия и фактори свързани с начина ни 
на живот). 
Процесът, наречен прогнозиране на  тенденциите, се състои най-вече в събирането и анализа на 
информация (фигура 1). Понякога е почти невъзможно да се проследи тяхното взаимодействие и за 
много е трудно да разберат как се появява и определя дадена тенденция. Прогнозирането се 
занимава с търсенето на определени детайли в хаотичен поток от образи. Тенденция се създава 
тогава, когато даден мотив оказва влияние в обществото за определено време. Тенденциите се делят 
на : 

• Краткосрочни – оказват влияние и модата 1-2 години; 
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• Дългосрочни – ориентирани са към бъдещето. Като пример може да вземем откритията 
в областта на умното облекло – високотехнологични материали, които вече съществуват, но се 
нуждаят от време, за да достигнат и да бъдат приспособени към масовия пазар.  
 

 
 

Фиг.1. Диаграма на процес за прогнозиране на модни тенденции 
 
Тренд уебсайтовете дават възможност на дизайнерите да „погледнат в бъдещето“ , като дават 
визуална представа за модата, цветовете, десените , текстила и т. н. Най- популярни са WGSN, 
Trendshop (фигура 2) и Pattern Bank. WGSN притежава база от 22 милиона изображения, сътрудничи 
с експерти в 14 категории продукти и прави анализи за най-добри търговски стратегии. В резултат се 
получават прогнози и цветни палитри за 2 години напред и разширена стратегия, пригодена за дадена 
марка и текущия пазар.  
 

 
 

Фиг.2. Интернет сайт за прогнозиране на модени тенденции Trendshop – общ вид 
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Pantone издава доклад за цветовете на модата за всеки сезон (фигура 3). Pantone притежават 
система за координиране, комбиниране и смесване на нюанси, които са общи за всички видове 
графични изкуства. Стандартите за цветовете на Pantone се използват в мултимедийната графика, 
интериорния дизайн, архитектурата, модата, опростяване на комуникацията между клиента и 
производителя. 
Важен клон на работата на Pantone е прогнозирането на тенденциите. Институтът Pantone Color 
провежда постоянно и непосредствено своята "цветна експертиза" в няколко индустрии - реклама, 
производство, интериорен дизайн, графични изкуства, кинематография и образование. Резултатите 
са публикувани в тенденции и колекции от най-подходящите цветове за следващия сезон. 
 

 
Фиг.3. Цветове на Pantone 

 
Агенция Edelkoort Inc. издава тренд книги (фигура 4) с модни прогнози, които излизат в ограничени 
издания един месец преди останалите агенции за тенденции.  Това е свързано с годините на опита 
на Лий Еделкоорт - от 80-те години на миналия век той "прогнозира" тенденциите в модата, начина на 
живот, архитектурата, материалите. Та  успява да комбинира перфектно работата на дизайнера и 
прогнозиращия агент, като предоставя на клиентите на агенцията подробни доклади за цветове, 
текстури и материали, подходящи за следващата година. 
 

 
Фиг.4. Книга за прогнозиране на модни тенденции на Edelkoort Inc 
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Важна роля в определянето на  тенденциите имат и социалните мрежи, като: Instagram; Pinterest 
(фигура 5); Facebook и други. За модни редактори, супер стилисти, блогъри, улични фотографи и 
модели, няма по-добро място да окажат влияние в модния свят, отколкото социалните медии. 
 

 
 

Фиг.5. Модни тенденции представени в Pinterest 
 
3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Прогнозирането на модните тенденции се прави с цел не просто да се следват а да се създават модни 
тенденции. Важно е да се проучват всички фактори в глобален мащаб, защото тенденциите на 
различни географски области имат различни условия за успех. Тенденциите има определено място  
и време, в което да бъдат актуални и точно в това се определя тяхното прогнозиране. Събирането, 
обновяването и анализа на информация се прави с цел определянето на подходящите цветове, 
материи и други, от които се нуждае клиента. 
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