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ЕТАПИ НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИСЕРТАЦИЯ
проф. д.т.н. Г. Тасев - Председател на ССКБ
Дисертационното изследване не е лесно изследване, тъй като то е комплексно научно
изследване ( теоритико - експериментално) и трябва да съдържа нова идея, нови резултати за
теорията и практиката за научната специалност. Изследването трябва да бъде на актуална
тема, да бъде проведено проучване по разработена методика за експериментално изследване
и да са анализирани получените резултати и оценена тяхната научна, научно-приложна или
приложна стойност.
Целта на тази работа е да споделим своя опит при разработване на докторска
дисертация и работата ми с докторанти, успешно защитли своите докторски
дисертации, над 20 млади учени, сега утвърдени учени-професори, доценти, ръководители
на научни организации в няколко университета и институти.

Проблем
Формулиране на темата на
изследването

Информиране на научната
общност и потребителите

Интерпретация на данните/
Решение на проблема

Основни
етапи при
разработване

на докторска
дисертация

Формулиране на целта,
обекта и предмета на
изследване

Анализ на състоянието на
проблема

Анализ на резултатите от
изследването

Методика на експерименталното
изследване

Проектиране на изследването
/теоретична постановка

Фиг.1. Основни етапи на дисертационното изследване
1. Избор на научната специалност
Това е първата стъпка и в същото време е много важна. Бъдещият учен трябва да е на
ясно с какво иска да се занимава, в каква научна специалност ще се развива и реализира в
бъдеще. Не простима грешка е да се избере проблем по научна специалност по която да се
защити дисертация, а след това да се преориентира в друго научно направление и да се
започва отначало навлизане в новата научна специалност (фиг.2).
7

Класификация на областите на висше образование,
професио-нални направления и научни специалности
Области на висше
образование
1. Педагогически
науки
2. Хуманитарни
нтауки
.
.
5. Технически науки
6.Аграрни науки и
ветеринарна
медицина
.
.
9. Сигурност и
отбрана

Професионални
направления
1.1. Теория и
управление на
образованието
1.2.
1.3.
.
.
.
5.1.-513.
.
.
9.1.
9.2.

Научни
специалности
1.1.1. Теория на
възпитанието и
дидактиката
.
.
1.1.5.Теория и
методика на физ.
възпитание
.
.
9.1.1.
9.1.2.
.
.9.1.5

Фиг. 2. Схема, изразяваща взаимовръзката между областите на висше образование,
професионални направления и научни специалности
2. Избор на научната организация
Добре е младият учен да избере водеща научна организация в даденото научно
направление, организация, която е доказала своята водеща роля в науката(фиг.3). Как да
стане това? Най-прекият път е като се запознаете с научната продукция на колектива, който
работи в избраната от вас научна специалност.От там ще се ориентирате и за водещите учени
в научното направление на научната организация и смело можете да пристъпите към
следващата стъпка-избор на научен ръководител.
НАУЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

БАН

НАУЧНО
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ
ИНСТИТУТИ

ССА

НАУЧНО
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ
ИНСТИТУТИ

Фиг.3 Видове научни организации
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ВУ

УНИВЕРСИТЕТИ
ВИСШИ
УЧИЛИЩА

3. Избор на научен ръководител
От това решение в голяма степен зависи колко успешно и в срок ще се приключи с
дисертационното изследване и ще се защити дисертацията пред НЖ. Не трябва да се избира
професор или доцент, които са административни ръководители и са много ангажирани с
административни работи, тъй като важите проблеми ще бъдат винаги в точка текущи на
задачите им за деня.
Такива учени, макар да са много добри в научната си специалност, са много заети с
други не свойствени за науката работи и няма да са ви полезни, а в резултат на това вашата
дисертация няма да бъде на достатъчно високо равнище,а вие няма да усвоите достатъчно
опит в научните изследвания, тъй като вашият ръководител ще бъде винаги натоварен с
други задачи.
Не зависимо какъв ръководител сте си избрали вие трябва да се държите коректно с
него, да се държите любезно и уважително и то не само до защитата, а и след това. Няма
нищо по-хубаво от това да продължите да си сътрудничите, да провеждат съвместни
изследвания, т.е. да развивате и усъвършенствате научното направление, създавайки школа
от учени.
Докторантът може да избира научния си ръководител из между групите учени, дадени
на фиг.4
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НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ

УЧЕН С НАУЧНА
ДЛЪЖНОСТ

ПРОФЕСОР

УЧЕН СЪС ЗАЩИТЕНА
ДИСЕРТАЦИЯ

ДОЦЕНТ

ДОКТОР НА
НАУКИТЕ

ДОКТОР С
ДОКАЗАНИ НАУЧНИ
РЕЗУЛТАТИ В
НАУКАТА

Фиг. 4. Избор на научен ръководител
4. Избор на научен проблем
Тази стъпка е също много важна и трябва да се отнесете изключително сериозно,
постъпвайки най-малко по два начина:първият-проучвайки проблематиката по която работят
учените в избраната научна организация. Това за вас е важно, защото сред тях трябва да
търсите и подходящ научен ръководител; вторият начин –като проведете разговори с
няколко водещи учени в научната специалност от избраната организация и от други
организации и по такъв начин да се ориентирате за проблема.
Този етап е важен с това,че той ще трасира пътят ви в науката, вашето бъдещо развитие
зависи много от правилния избор на проблема (фиг.5) за дисертационно изследван и затова
анализирайте видовете проблеми и преценети в коя проблемна област искате да се развивате
в бъдеще, кое е важето поприще за реализация.
5. Актуалност на проблема
Актуалността на проблема е степен на неговата важност в дадения момент и в
дадената ситуация. Актуалността на проблема се обуславя от следните фактори:
• попълване на пропуски в науката;
• по нататъшното развитие на проблема в съвременните условия;
• своя гледна точка по въпрос, по който няма консенсус в научното направление;
• обобщаване на натрупания опит ;
• поставя нови проблеми, за да се привлече вниманието на обществеността.
НАУЧЕН ПРОБЛЕМ

ПРОЦЕДУРНИ

ПРЕДМЕТЕН

ЕМПЕРИЧЕН
МЕТОДОЛОГИЧЕН
И
КОНЦЕПТУАЛЕН
ОЦЕНЪЧЕН
ЛНИ
Фиг 5. Класификация на научните проблеми
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6. Обект и предмет на изследване
Обект на изследване -това, което е прието да се изследва, изучава, усъвършенства,
развива и т.н. Обектът на изследване не е задължително да бъде не жив или да е живо
същество.Обектът на изследване може да бъде процес или явление от нашата действителност.
Обикновено названието на обекта на изследване се съдържа в отговора на
въпроса:какво се разглежда?
Предмет на изследване - отделни страни на обекта, негови свойства, особености,
параметри и признаци, които ще бъдат изследвани..
Обикновено названието на предмета на изследване се съдържа в отговора на
въпроса:какво се изучава, изследва?
Помощ във формулировката на темата може да окаже дадената по-долу обобщена
структура:
НАСОЧЕНОСТ

● Изследване
● Разработка
● Оптимизация
● Обосноваване
● Подобряване
● Повишаване

ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

♦ Технологии
♦ Теория
♦ Устройство
♦ Метод
♦ Процес
♦ Явление

ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

■ свойства
■ показатели
■ условия
■ фактори

7. Тема на дисертацията
Темата е аспект на някакъв проблем или отделен въпрос ,който следва да се изучи при
дадено изследване. От правилния избор на темата на изследване в голяма степен зависи
резултатитвността на цялото дисертационно изседване. При избора на темата се отчита
нейната актуалност, новост на постановката на научния проблем и потребността на
практиката (фиг.6).
Пристъпвайки към изследването на научната тема е необходимо да се решат четири
задачи ,а именно:
-да се определи степента на разработеност на проблема;
-да се определи обосноваността на научната необходимост и значимост, актуалност,
цел и задачи на изследването;
-да се определи методологическия подход за провеждане на научното изследване;
-да се обоснове практическата заначемост на изследването.
Не по-малко значиние има и формулирането на темата. Наименованието на темата
трябва да отразява същността на темата, целта на изследването; да бъде по възможност
кратка; да бъде грамотно написана.
Помощ във формулировката на темата може да окаже дадената по-долу обобщена
структура:
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ТЕМА ЗА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

ТЕОРЕТИЧНА

ЕМПЕРИЧНА

ИЗСЛЕДВАНЕТО Е ПО СЪЩЕСТВО Е
НАСОЧЕНО КЪМ ИЗУЧАВАНЕ И
ОБОБЩАВАНЕ НА ФАКТИ, МАТЕРИАЛ,
СЪДЪРЖАЩИ СЕ В РАЗЛИЧНИ
ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОВЕДЕНО Е
СОБСТВЕНО
НАБЛЮДЕНИЕ ИЛИ
ЕКСПЕРИМЕНТ

Фиг.6. Избор на тема за научно изследване
8. Хипотеза
Необходимо докторантът да формулира работна хипотеза, която да издигне,
прогнозирайки очаквания резултат с нейното потвърждаване или отхвърляне. Следователно,
хипотезата е научно предположение, допускане. В процеса на изследване хипотезата се
корегира и претърпява изменения.
9. Определяне на целта на изследването
Целта на изследването е това, към което се стреми изследователя в своето научно
изследване, т.е. към крайния резултат на комплексното научно изследване. Целта на
дисертационното изследване обикновенно е съзвучна с темата на дисертацията и тя може да
бъде изследване и описание на ново явления, изучаване и усъвършенстване на някакъв
процес, изследване и усъвършенстване на някакъв обект или технология и т.н.
Формулирането
на
целта
на
изследване
обикновенно
започва
с
думите: ”разработване ...”; ”обосноваване ...”; ”разкриване ...” и т.н.
обяснява фактите,
характеризиращи проблема
се изгражда в рамките
на методологията:
причини, фактори

бъде проверяема

ХИПОТЕЗАТА
ТРЯБВА ДА:

се отчитат законите,
но да не подчиняват
на тях

се строят на принципа на
максималната простота

са логични и
непротиворечиви

Фиг.7. Изисквания към хипотезите за дисертационно изследване
10. Анализ на състоянието на проблема. Задачи на изследването
По зададената тема е необходимо да се анализират достъпните източници на
информация за да се установи какво е направено по тази тема, какви недостатъци има и
какво може да се подобри с нашето изследване. След направения анализ на състоянието на
проблема се формулират задачите на изследването.
Типичните грешки, които се допускат при анализа са:
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1. Описателният характер на теоретичните постановки (конспектиране на източниците).
2. Анализът се превръща в самоцел.
3. Безсистемността в анализа, няма логика.
4. Некритичното използване на източниците на информация, не умение да се определи
нейната научна ценност.
5. Изопачаването на авторската мисъл,превратно тълкуване на материалите.
6. Прякото пренасяне на текста от източника на информация в анализа на състоянието
на проблема.
Задачите на изследването трябва да бъдат 4-5 броя и да се формулират по следния
начин:
Да се разработи методика за експериментално изследване на ......
Да се изследва влиянието на .... .
Да се усъвършенства технологията на .... .
11. Концепция на изследването или Теоритична постановка
При анализа на състоянието на проблема докторантът се запознава и с методите и
подходите, които са използвали предшествениците при изследване на предмета на
изследване на едни или други обекти на изследване и следователно може да се ориентира и
да подбере метод за провеждане на теоретичното изследване. Тук той трялбва да търси
подходящ метод, който да усъвърашенства или доразвие. Трябва да се помни, че докторантът
на всеки етап от своята работа трябва да търси нови методи и подходи, които да го доведат
до получаване на нови, неизвестни до сега резултати за да може по-лесно да обоснове
научната и п рактическата новост на изследването си.
Концепцията или теоретичната постановка на всяко едно изследване разкрива
същността на изследвания п роблем,дълбочината и целесъобразността на самото изследване
и нежговите достойнства за теорията и п рактиката в дадената научна област.
12. Обсъждане на концепцията с научния ръководител
Докторантът представя своето виждане за концепцията на изследването на научния
ръководител. Редно е докторантът да има инициатива за това, а не да чака научният
ръководител да го подканя. Докторантът трябва да знае, че е добре всички материали, които
предлага на научния ръководител за обсъждане да са напечатени и да се представят наймалко 7 дни преди да се седне на масата за обсъждане. Научният ръководител трябва да
има достатъчно време да обмисли материалите, да направи предложения за подобряване и
промяна на хода на научното изследване, ако е необходимо, може да се наложи научният
ръководител, сам, да проведе някакъв, макар и кратък, експеримент и тогава да се срещне с
докторанта и да обсъдят концепцията на дисертационното изследване.
13. Методика за експериментално изследване
Наи-важната съставна част на всяко изследване е експеримента.Това е един от
основните начини за получаване на ново знание.Повече от 2/3 от ресурсите на всяко
изследване се изразходват за провеждане на експеримента (фиг.8).
Основната цел на експеримента е проверка на теоретичните предположения
(потвърждаване на работната хипотеза), а така също по-широко и по-задълбочено изучаване
на темата на научното изследване.
Особено значение има правилно разработената методика на експеримента.
Методиката е съвкупност от мислителни и физически операции, разположени в определена
последователност, в съответствие с която се постига целта на изследването. Правилно
разработената методика за експериментално изследване предопеределя нейната ценност.
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Затова разработването, избора, определянето на методиките трябва да се проведе с особенна
прицизност и строга последователност, гарантираща получаването на достоверна
информация за изследваните параметри на обекта на изследване.
14. Обсъждане на методиката за екдспериментално изследване с научния ръководител
За тази стъпка важат всички изисквания както при обсъждане на концепцията на
дисертационното изселдване с научния ръководител.
15. Провеждане на научното изследване
Научното изследване е процес на изучаване, експеримент, концептуализация и
проверка на теорията, свързана с получаване на нови знания. Това изисква прицизност,
точност и отговорност от докторанта на всеки етап от изследването за да се получат
коректни изводи и предложения за теорията и п рактиката.
ВФ

ЦЕИ

ОПМ

ЗЕИ

УИ

ОИ

ИП

БИО

МИ
РПЕ

КСО

МОР
ОЕИ

ВрИ

Фиг.8 Методика за експериментално изследване: ЦЕИ – цел на
експерименталното изследване; ЗЕИ – задачи на експерименталното
изследване; ОПМ – общи положения на методиката; ВФ – входни
фактори; ИП – из-ходни параметри; ОИ – обект на изследване; УИ –
условия на изследване; КСО – критерии за състояние на обекта; МИ –
методи за измерване; ОЕИ – оборудване и екипировка за измерване;
РПИ – ред за провеждане на изследва-нето; ВрИ – време за
изследване; БИО – брой на изследваните обекти;МОР – методи за
обработка на резултатите; МАР – методи за анализ на
резултатите; ФПР – форма на представяне на резултатите от
изследването.

МАР

ФПР

16. Анализ на резултатите
Анализът на резултатите се предхожда от избор на методите за обработка в зависимост
от целта на изследването, проучват се добре методите,които ще се използват за да не се
допуснат грешки п ри използването им. Редно е докторантът преди да престъпи към
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прилагането на даден метод за обработка или анализ на информацията да се запознае за
същността на метода от класически информационен източник, и да си отговори на следните
въпроси:за какви случаи се използва този метод?; какви са ограничителните условия за
прилагането му?; какви са най-често допусканите грешки при прилагането му ? и т.н. Това
изискване се налага от това, че много често младите учени и докторант имат информация за
приложимостта на един или друг метод за обработка и анализ само от научни публикации и
те без задълбочен анализ приемат, че тяхната ситуация е аналогична и приемат да работят с
този метод. Но това не винаги е така, тъй като в научните публикации не винаги се излагат
мотивите за прилагане на даден метод и условията при които се прилагат и т.н.
17. Обсъждане с научния ръководител
За тази стъпка важат всички изисквания както при обсъждане на концепцията на
дисертационното изселдване и методиката на експерименталното изследване с научния
ръководител, но тук е необходимо докторантът да представи първичната информация в
необработен вид и в обработен, т.е. да се вижда ясно каква информация се залага за
обработка и коректно ли са избрани методите и подходите за обработка и анализ. След това
се представя обработената информация във вид на графики, таблици и със съответните
анализи и изводи. Тази стъпка е важна за да могат научният ръководител и докторантът да са
убедени, че не се допускат фактически и методически грешки, които да доведат до погрешни
изводи и предложения.
18. Разработване на основните изводи и предложения за практиката
Трябва да правим разлика между изводите, изложени в заключението и тези в края на
всяка глава на дисертацията. Ако първите в голяма степен обобщават резултатите от
дисертационното изследване, то последните трябва да са конкретни, разкриващи същността
на новото научно знание, посочване на детайли, особености и новост на конкретните
резултатит от изследването (фиг.9).
Резултати от научното изследване

Потвърдитилни

Значими

Съществен научен

Изисквания
за новост

Достоверни

Научни

Нови резултати
(НОВОСТ)

Обосновани

Приложни

Методически

Научно приложни
К л а с и ф и к а ц и я на п р и н о с и т е
Фиг.9. Взаимовръзка между резултатите от дисертационното изследване и
приносите в дисертационното изследване
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Научните изводи, характеризират новото научно знание, могат да започват с думите:
Изчислението показава, че при условията възниква явление, което се обяснява...;
Експериментално е установено, че влияе, несъществено върху....; Разкрит е ефект на
въздействие на ....върху...., което показва, че ...; Сравняването на експерименталните и
теоретични резултати показва, че...; Доказано е , че ...; Доразвита е теорията за ...;
Установено е, че с изменение на ... съществено се променя ефектът от ...;и т.н.
Следователно, докторантът трябва в научните, научно-приложните и приложните
изводи да направи научно обобщение на изследването, да покаже уникалността на своите
резултати и да предложи на НЖ новости , които са ценни за теорията и практиката.
19. Структура
Както и всички видове научни работи и дисертацията се пише по стандартни правила с
определена структура и елементи (фиг.10), която има строго определена логическа
структура: увод, анализ на състоянието на проблема, теоретична концепция, методика на
експерименталното изследване; изследване и анализ на резултатите от експеримента и т.н.
На фиг.11 е показана конкретна структура на един от най-разпространените видове
дисертации.
Елементи на дисертационното
изследване
Заглавни страници
Анотация, благодарност, посвещение
Съдържание
Глава1.......................
Глава 2......................
Глава 3......................

Увод
Съдържателна част

Глава N.....................

Изводи и предложения за практиката
Литература
Приложения

Фиг.10. Елементи на
дисертационното изследване

20. Написване на дисертацията
При написване на текста на дисертация трябва да се използват похватите и да се
спазват правилата на научния стил, а формулите, таблиците и фигурите да се оформят при
максимално спаазване на стандартите за това и спазвайки изискванията за техника на
бързото четене и възприемане на текстовете.
21.Подготовка на публикации по темвата на дисертацията
За представяне на дисертацията за защита пред НЖ е необходимо (фиг.12). докторантът
да публикува оосновната част от резултатите на изследването. Колко публикации трябва да
има докторанта? Толкова, че да отразяват основната част от приносите (научни, научноприложни, приложни или методични), които предлага за защита
16

НАЧАЛО
Анализ на проблема

Тема на изследване

Научна новост

Обект

Цел на изследването

У
В
О
Д

Задача 1

+ Предмет

Актуалност
Обект Предмет Метод

Глава 1.

Изводи

Глава 2

Изводи

Глава N

Изводи

Задача 2

Задача N

Заключение

Основна част
Фиг.11. Структура и елеменети на докторска дисертация

Целта е постигната

Наименование (отразява целта; по-добре без обстоятелства за място и
време; кратко главното)
Увод
Актуалност (докажете кратко, че работата е необходима
Цел на работа (да съответства на наименованието)
Задачи на изследването(необходимите етапи за постигане на целта)
1.
2.
N
Новост (Изученост на въпроса. Кратко
указание, че работата е дала принципно ново
Методика на изследване и използвани материали
Резултати (Желателно е без обсъждане; данни, приведени в
таблици в текста не се цитират дословно)
Обсъждане на резултатите
Изводи( Желателно е да дадат отговор на поставените задачи, не е
необходимо да съответстват 1:1)
Използвана литература

Адрес за кореспонденция с автора/ите

Фиг.12. Структура и елементи на публикация
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22. Подготовка на доклада за защита пред първичното научно звено и пред НЖ
Докладът трябва да е кратък и ясно да показва какво е новото което е получил
докторантът при провеждане на комплексното научно изследване. И всеки принос трябва
добре да бъде обоснован с факти от изследването и да не се разказва какво е направено по
отделните глави на дисертацията, тъй като това го има в автореферата.
23. Подготовка на презентацията за защитата
Презентацията трябва да е атрактивна и визуално да показва положителните страни на
дисертационното изследване и да онагледява казаното от докторанта в доклада.
24. Разпределение на времето за работа през деня
Правилно разпределяйте времето за проучване и анализ, за експеримент и обобщение,
за писане иза подготовка на експерименталните екипировки, но в никакъв случай не
забравяйте, че вие сте живи хора и имате нужда от личен живот. Интересувайте се културни
мероприятия, четене на художествена литература, посещаване на концерти и други. Това ви
разтомварва и на следващия ден сте заредени за нови изследвания и аенализи на получените
резултатите. Не бива младият учен да се ограничава само в научната работа, а да игнурира
заобикалящия го свят. Човек трябва да се развива всестранно и това е процес, които не бива
да се прекъсва, макар и за времето на разработване на докторската дисертация.
25. Помощ
Когато се запознаете с целия обем работа, който ви престои да извършите трябва да
прецените и обсъдите с вашия научен ръководител и катедрата в която се провежда
обучението, каква нужда имате от техническа помощ от сътрудниците на катедрата. Това
трябва периодически да се обсъжда и да се търси съдействие, тъй като разработването на
докторската дисертация не е само лично дело на докторанта, макар че основно е негово, но и
пристиж за катедрата, факултета и университета.
Заключение. Млади учени и докторанти, в процеса на четене на тази статия, не
забравяйте, че не се опитвам да ви наложа тези стъпки като нещо, което е задължително и
трябва строго да се следва. Това, което е било правилно за мен и за моите докторанти, а те са
над 20, може да не подхожда за вашето изследване. Запомнете, че в научното изследване
няма и не може да има единствено верен път към търсене на научната истина. Младите учени
и докторантите, според мен, са най-големите индивидуалисти в света. Всички ние сме
различни хора и трябва да бъдем такива и всички опити да се подведем под един общ
знаменател са обречени предварително на провал. Едно мога да кажа с увереност: ако в
началото на моята кариера съм знаел всичко, до което съм стигал по метода на проба –
грешка (повече съм грешил), тези стъпки биха ми били от полза в научните изследвания.
Надявам се, именно такава помощ да ви укаже и тази моя статия.
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АНАЛИЗ НА НЯКОИ ПОКАЗАТЕЛИ НА БЪЛГАРСКО КИСЕЛО МЛЯКО,
РАЗПРОСТРАНЯВАНО В ТЪРГОВСКАТА МРЕЖА,
ОТ РАЗЛИЧНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Виолета Симеонова, Слав Динев, Женя Желязкова,
Митко Петев, Ира Димитрова
Тракийски университет, Факултет „Техника и технологии“,
ул. „Граф Игнатиев“ 38, 8602 Ямбол, България, e-mail: petev_58@abv.bg
Abstract: Analyzed the process syneresis to the different yogurts, purchased from
the store. Defined a deviations in weight of yoghurts and deviations from stamped fat to
that packaging. The resulting data for syneresis show varies widly. Founded that
differences in net weight of yoghurts and their fat content is negligible. Small differences
have founded of fat content analyzed and marked on the package, except for the second
test which fat content is 1.6% and 3.6% marked.
Keywords: syneresis, net weight, fat content.
Резюме. Анализиран е процесът синерезис на различни кисели млека
закупени от търговската мрежа. Определени са отклоненията в теглото на
киселите млека, както и отклоненията им от посочената на опаковката
масленост. Получените данни за синерезис показват вариране в широки граници,
Установено е, че разликите по отношение на нетното тегло на киселите млека
и тяхната масленост е незначителна. Малки са разликите и по отношение на
анализираната масленост и обозначената на опаковката, с изключение на втора
проба при която получената е 1.6%, а маркираната 3.6%.
Ключови думи: синерезис, нето тегло, масленост.
1. Увод
Киселото мляко е национален български продукт. Още Херодот пише, че
овчето кисело мляко е дар от траките.
Киселото мляко е млечнокисел продукт, получен при протичането на
млечнокисела ферментация. Според БДС 12:2010 кисело мляко се получава от
краве, овче, биволско, козе мляко или смесено мляко, чрез заквасване със
симбиотични култури, произведени в България от щамове Lactobacillus delbrueckii
ssp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus, изолирани в България и неподлагани на
генетична модификация, предназначено за консумация (1).
Кисело мляко съдържащо и други продукти, като сухо мляко, соя, нишесте и
консерванти, за спиране на ферментацията не е българско кисело мляко.
19

ХХV INTERNATIONAL CONFERENCE „MANAGEMENT AND QUALITY” FOR YOUNG SCIENTISTS
11 – 12 May 2016, Faculty of Technics and Technologies - Yambol

Химичният състав на киселото мляко и промените, които са настъпват под
действието на млечнокиселите бактерии, му придават по-висока хранителна и
биологична стойност, изразяваща се в:
- Подобряване усвояването на лактозата.
- Подобряване усвояването на млечните белтъци.
- Подобряване усвояването на млечна мазнина.
- Повишаване количеството на разтворимия калций, който води до
минерализация на костите.
Въпросът за увеличаване трайността на Българското кисело мляко е актуален.
Затова е необходимо да се изяснят, какви промени настъпват в него при
продължително съхранение. Едно от главните изисквания за увеличаване
трайността на Българско кисело мляко, е то да запази в максимална степен
първоначалния си химичен и микробиологичен състав, да не променя
органолептичните си качества, хранителната и биологичната стойност (3, 4, 5).
Съдържанието на млечна мазнина е много важен показател, който индиректно
оказва влияние върху свързването на водата в млечните продукти. Когато прясното
мляко е хомогенизирано, новообразуваните мастни клъбца взаимодействат така,
както казеиновите мицели, тъй като те частично са покрити от казеинови частици.
Взаимодействието протеин-протеин се улеснява и се формира затворена мрежеста
структура, където водата е свързана чрез физични и химични връзки.
Образуваната структура в обезмасленото мляко е с по-ниско качество, рехава и
при неспазване на оптималните производствени операции съществува сериозен
риск от появата на синерезис – отделяне на серум (цвик).
Колкото съдържанието на млечна мазнина е по-високо, ефекта на
водосвързване е по-голям, a възможността за появата на синерезис намалява (7).
Цел на настоящото проучване е да се анализира синерезиса и масленността на
кисели млека, получени по БДС или по собствена технология, разпространявани в
търговската мрежа.
2. Материали и методи
За провеждане на изследванията са използвани осем броя кисели млека от
различни производители, закупени от търговската мрежа. Киселите млека са с
близки дати на производство (разлика до два дни) и с една и съща масленост - 3,6
%. Закупените кисели млека са съхранявани в хладилни условия при температура 2
– 4 оС до и една седмица след срока на годност.
На киселите млека е определено:
 Брутното и нетното тегло, както и отклонението в сравнение с маркираното
на опаковката.
 Масленост - метод на Гербер, БДС 1671 (2);
 Синерезисът е определен чрез филтриране на 100 cm³ кисело мляко през
филтърна хартия. Филтратът се събираше в мерителни цилиндри, а
отчитането на отделения серум ставаше периодично. Първото отчитане бе
след 5 min, а останалите след 10, 15 и 30 min, 1, 2, 3, 4 и 5 часа.
Определянето на синерезиса се извършен при стайна температура (6).
3. Резултати и обсъждане
Данните за измереното брутно и нетно тегло на киселите млека, както и
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отклоненията от маркираното на опаковката тегло са представени в таблица 1.
От получените резултати се вижда, че разликата между отделните проби по
отношение на брутното и нетното тегло са минимални. Това се отнася както за
произведените кисели млека по собствена технология, така и тези произведени по
БДС.
Разликата в брутното тегло при кисели млека произведени по собствена
технология е в границите на 5,7 g, а при нетното тегло – 6,4 g.
При кисели млека произведени по БДС, разликата в брутното тегло е в
границите на 7,7 g, а при нетното – 6,9 g. Отклоненията в сравнение с маркировката
на опаковката също са минимални, както в отрицателна, така и в положителна
посока. С най-голямо отклонение в отрицателна посока е проба № 4 - 0,850 %, а в
положителна посока проба № 5 - 1,025 %. Останалите проби заемат междинно
положение.
Таблица 1 Брутно и нетно тегло на киселите млека
№ на
пробата

Бруто
тегло, g

Тегло на
опаковката,
g

Нето
тегло,
g

Маркирано
нето тегло на
опакавката, g

Отклонение
±g

%

Кисели млека произведени по собствена технология
№1

406,7

9,2

397,5

400

-2,5

0,625

№2

412,4

9,4

403,0

400

+3,0

0,750

№3

410,2

9,4

400,8

400

+0,8

0,200

№4

408,2

11,6

396,6

400

-3,4

0,850

Кисели млека произведени по БДС
№5

415,4

11,3

404,1

400

+4,1

1,025

№6

407,7

10,5

397,2

400

-2,8

0,700

№7

410,5

9,4

401,1

400

+1,1

0,275

№8

412,6

10,7

401,9

400

+1,9

0,475

На фиг.1 и 2 са посочени данните за синерезис на киселите млека, получени по
собствена технология или по БДС, определен една седмица след дата на
производството им. Данните показват, че синерезиса при отделните проби варира в
широки граници, както при произведените по собствена технология, така и при тези
произведени по БДС. Разликите при киселите млека произведени по собствена
технология са по-големи в сравнение с тези, произведени по БДС. Отделеният
серум (цвик) при млеката произведени по собствена технология, за проба № 2 е 69,0
cm³, и за проба № 3 е 6,5 cm³. При кисели млеката произведени по БДС най-голямо е
количеството цвик, при проба № 6 – 60,0 cm³, а най-малко при проба № 7 – 48,0 cm³.
Синерезисът на кисели млека, отчетен след изтичане срока им на годност е
показан на фиг. 3 и 4. При киселите млека произведени по собствена технология,
също се наблюдава отделяне на най-голямо е количеството на цвик - проба № 2
(81,0 cm³), а най малко е количеството отделен цвик при проба № 3 (6,5 cm³).
Киселите млека произведени по БДС, най-голямо е количеството на отделения
цвик при проба № 8 (61,5 cm³), а най-малко при проба № 7 (50,5 cm³).
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Фигура 1 Синерезис на кисело мляко
получена по собствена технология,
преди изтичане срока на годност

Фигура 2 Синерезис на кисело мляко
получена по БДС, преди изтичане
срока на годност
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Фигура 3 Синерезис на кисело мляко
получена по собствена технология, след
изтичане срока на годност

Фигура 4 Синерезис на кисело мляко
получена по БДС, след изтичане срока
на годност

Данните показват, че няма еднопосочност на количеството на отделения цвик,
както при млеката получени по собствена технология, така и тези получени по БДС.
Видно е, че млеката произведени по собствена технология, при проби №1 и 3,
количеството на отделеният цвик се запазва при двата периода на отчитане. При
проба № 2 количеството на отделения цвик се увеличава с 12,0 cm3, а при проба
№ 4 количеството на отделения цвик намалява с 12,5 cm³.
При киселите млека произведените по БДС серума се увеличава при проби
№ 5, 7 и 8 съответно с 0,5; 2,5 и 3,0 cm³, а при проба № 6 намалява с 7,0 cm³.
Динамиката на отделянето на серума е право пропорционално на крайното
отделено количество. Колкото е по-голямо крайното количество отделен серум,
толкова е по-голяма динамиката на отделяне и обратно.
В таблица № 2 са посочени данните за измерената масленост на пробите и
отклоненията в сравнение с маркираната масленост на опаковката. Получените
резултати показват, че отчетената масленост на киселите млека произведени по
собствена технология и по БДС е близка до посочената на опаковката. С най-голямо
отклонение в кисели млека произведени по БДС са проба № 5 с (+ 0,4 %) и проба
№7с (- 0,6 %). Най-голямо е отклонението при проба № 2 (кисело мляко произведено
по собствена технология), при която отклонението е (- 2,0 %).
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Таблица 2 Масленост на изследваните кисели млека, %
Масленост посочена на
опаковката, %

№ на проба

Отчетена
масленост, %

Отклонение ±

Кисели млека произведени по собствена технология
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8

3,6
3,6
3,6
1,6
3,6
3,8
3,6
4,0
Кисели млека произведени по БДС
3,6
4,0
3,6
3,0
3,6
3,4
3,6
3,8

0,0
- 2,0
+0,2
+0,4
+0,4
- 0,6
- 0,2
+ 0,2

Изводи:
1. Разликите по отношение на нетното тегло на киселите млека, както между
групите, така и в сравнение с маркираното на опаковките, варира в минимални
граници. С най-голямо отклонение в положителна посока е нетното тегло на проба
№ 5 (+1,025 %) произведено по БДС, а в отрицателна посока проба № 4 (-0,850 %)
произведено по собствена технология.
2. Количеството на отделения цвик при отделните проби, измерено една
седмица след производството и след изтичане срока на годност, варира в широки
граници. Най-голямо е количеството отделен цвик при проба № 2 – 81,0 cm³, а наймалко при проба № 3 – 6,5 cm³, като и двете кисели млека са произведени по
собствена технология.
3. Измерената масленост на киселите млека произведени по собствена
технология и по БДС, е близка с тази, която е посочена на опаковката. Изключение
прави проба № 2, при която измерената масленост е 1,6 %, а посочената на
опаковката е 3,6 %.
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Abstract: The present report is an overview of the mechanized technologies
applied in agriculture. Their peculiarities depending on the specific area under cultivation.
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1. Увод
Използването на съвременни механизирани технологии е съпътствано с
постоянно повишение на почвеното екологично плодородие, като се отчитат
биологичните особености на районираните сортове култури, използването на
интегрирана защита на растенията от плевели, болести и неприятели, формиране
на оптимален състав на машинно-тракторния парк при високопроизводителното му
използване, висока квалификация на кадрите и спазване на строга технологическа
дисциплина и законовата и нормативна база за дадения отрасъл или производство.
Световният опит показва, че през последните десетилетия в земеделското
производство се използват качествени изменения на аграрните технологии, които
позволяват да се стабилизира производителността и добива, предотвратяване на
ерозията на почвата и натрупване на хумусно вещество в почвата.
Използването на прецизни технологии в земеделието дава възможност да се
подобри ефективността на земеделското производство, опази плодородието на
почвата и подпочвените води, подобри качеството на произведената продукция,
оптимално да се използват торове и химически препарати, постигане на икономия
на енергия, намаляване на стреса и рисковете в земеделието.
Цел на настоящия доклад е да се направи преглед на добрите практики при
приложението на съвременните технологии в земеделието и да се определят насоки
за подобряване на технологиите за отглеждане на пшеница в България.
2. Изложение
Успешното приложение на технологиите в земеделието зависи в значителна
степен от особеностите на релефа, климата.
Според [13,14,15] пет са основните показатели, които определят каква
технология ще бъде прилагана за конкретната земеделска област:
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Влошаване на почвените показатели на земеделската земя – ерозия: водна
и ветрова. Почвената ерозия е проблем за всички територии на света, поради което
повсеместно се води борба с почвената ерозия, както на селскостопанския поземлен
фонд, така и на горския. Провежданите в противоерозионния комплекс мерки могат
да се обединят в три групи: Агротехнически мероприятия; Лесомелиоративни
мероприятия; Хидротехнически мероприятия;
Ограничени водни ресурси – Непрекъснато нарастване на потребностите от
вода вследствие на бързото увеличаване на населението в глобален мащаб и
интензивното развитие на отрасли, употребяващи големи количество вода. Загуба
на сладка вода, последица от намаляване на дебита на реките и от други причини.
Прогресивното замърсяване на водоемите с промишлени, битови и други отпадни
води.
Загуба на биологично разнообразие – Биоразнообразието е изключителното
многообразие от екосистеми, биологични видове и гени, има важно значение не
само защото е ценно самó по себе си. То осигурява широк набор от жизненоважни
за отглежданите растения екосистемни услуги и ползи, като например, опрашване,
защита срещу наводнения. В Европа понастоящем почти една четвърт от дивите
биологични видове са застрашени от изчезване, а голяма част от екосистемите са
деградирали до степен да не могат да осигуряват така ценните за нас услуги и
ползи. Тази деградация представлява значителна социална и икономическа загуба
за ЕС [7].
Намаляване на генетичното разнообразие – наблюдава се постоянно
изменение и намаляване на генетичното разнообразие и намалява възможността в
определени региони да се отглеждат видове растения, които са били типични за тях.
Причините са комплексни, но като основни могат да се изтъкнат: навлизането на все
по-интензивни методи на отглеждане и експлоатация, честата промяна на
производствените
отношения,
провеждане
на
едностранчива
селекция.
Съхранението
и
устойчивото
използване
на
генетичните
ресурси
в
растениевъдството допринася за осъществяване на целите на Конвенцията за
биологично разнообразие. Това е една от основните цели в световния Глобален
план за действие и нормативните документи в ЕС [9].
Изменения в климата – в доклад на европейската комисия [6] се посочва, че
глобалното затопляне може да засегне сеитбооборота, растениевъдството и
естествената растителност (гори, ливади и горски масиви), тъй като климатът е
основната детерминанта за тяхното географско разпространение. Понастоящем
натискът върху земеделието и горското стопанство от страна на вредни насекоми и
пренасяни от насекомите болести е по-слаб в по-големите географски ширини
поради по-неблагоприятните климатични условия. В северните географски региони
проблемите, предизвиквани от некарантинни и карантинни вредители се считат за
по-малобройни от наблюдаваните в южните.
Тези особености предопределят и видовете земеделски машини и начините за
тяхното ефективно използване.
В доклад на Институт за изследване на храните [5] се прави предлед на
използваните технологии в земеделието и ясно се посочва, че те в значителна
степен начина на тяхното приложение и изменение през годините е повлияно от
посочените по-горе фактори. В този доклад се посочват препоръки за успешно
използване на технологиите в земеделието, посочени в таблица 1.
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Таблица 1. Препоръки за ефективно използване на технологиите в земеделието
Област на препоръките
Минимална или без обработка
на почвите
Управление на почвеното
плодородие
Прецизно земеделие
Биологично земеделие
Управление на водите
Използване на капково
напояване
Използване на дъждуване
Устойчивост на високи или ниски
температури
Устойчивост на суша
Ефективна употреба на торове
Растителна защита

Описание
Необходимо е задържане на остатъци, редуване на културите,
използване на мотивационни култури
Включва правилно комбиниране на торове, растителни
остатъци и компост
Контрол на всички полеви параметри чрез глобална система за
позициониране и земеделски информационни системи
Строг контрол на използваните торове, пестициди, растежни
регулатори, генетично модифицирани организми
Включва управлението на макро и микро водосборни системи
като язовири, напоителни системи
Прилагане на напояване към всяко отделно растение
Напояване чрез разпръскване на водата през малки дюзи под
налягане върху растенията
Подобряване на сортовете, така че да са устойчиви на тези
температури
Подобряване на сортовете с цел по-добри добиви при суша
Използване на торове, подходящи за отглеждането на
растенията
Ефективен контрол на вредители и болести по растенията

В литературата [3,4,9] се посочва, че различните региони в световен и
национален мащаб изскват използването на различни технологии при отглеждане на
растения. Технологията на отглеждане на всяка култура се състои от технологични
звена, а звената от технологични елементи. Основни технологични звена от
технологиите за отглеждане на полски култури са: Място в сеитбообращението;
Обработка на почвата; Торене; Сеитба (и засаждане); Растителна защита;
Специфични грижи през вегетацията; Прибиране.
Пшеницата е важно селскостопанско растение в световен мащаб. Това се
дължи на изключителното й значение като основна зърнено-хлебна култура, тъй
като от нея се получава качествен, вкусен и лесно смилаем хляб. Немислимо е
съществуването на такива важни промишлености като хранително-вкусовата и
сладкарската, както и животновъдството като селскостопански отрасъл, без
пшеницата и производните от нейното зърно. Продукцията от нискокачествени
сортове мека пшеница и отпадъците от мелничарската промишленост се използват
за изхранване на почти всички селскостопански животни. Зърното на твърдата
пшеница се явява незаменима суровина за изделия на хранително-вкусовата
промишленост. Сламата, като допълнителна продукция, е качествена суровина за
производството на хартия. Използва се като груб фураж и постеля за
селскостопанските животни [8].
Прилагането на съвременни технологии за отглеждане на пшеница са добър
пример за висок стандарт и ефективно производство. Все още няма регламентирана
взаимнообвързаност на този вид производство с животновъдния отрасъл,
преработвателните индустрии свързани с храните, фуражите, алтернативните
източници на енергия, агроекологията, леката промишленост и другите направления.
В нашата страна пшеницата е главна полска култура.
През последните години отрасъла имаше съществена подкрепа с европейски
национални средства, но въпреки това земеделското производство се характеризира
с ниска конкурентноспособност и недостатъчна пазарна ориентация [7].
Членството на България в Европейския Съюз (ЕС) превръща Общата
селскостопанска политика в решаващ фактор за развитието на българското
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земеделие. Благоприятните условия в повечето от европейските страни и
намаляването на земите под угар допринася за значителен ръст на производството
на пшеница в ЕС спрямо предходни години [1].
Страната ни има природни дадености за осъществяване на ефективно
земеделие, и не е допустимо повече България да губи позиции на европейския и
световен пазар и в резултат на това нейната икономика да бъде в незавидно
положение.
Това налага бързо трансформиране на българското земеделие в модерен
мощен и динамичен сектор на българската икономика, основан на научен прогрес и
иновации. Затова е необходим
ускорен преход с използване на нови
високопроизводителни, енергоспестяващи и биологични технологии на земеделско
производство, като се отчитат агрометериологичните, климатичните и екологични
особености на региона; агротехническите особености на развитие на културите,
които да гарантират устойчивост на земеделието.
3. Актуалност на проблема свързан с технологиите за отглеждане на
пшеница
Все по-високите изисквания на Европейския Съюз към качеството на
пшеницата и към намаляването на енергийните разходи, налагат създаването на
нови, високо ефективни автоматизирани и механизирани технологии и системи,
касаещи тази тематика. В този смисъл тематиката на настоящия доклад
кореспондира с Европейската политика, свързана с качеството на пшеницата и с
намаляването на енергийните разходи за нейното производство.
Съвременните технологии в растениевъдството изискват бърза и навременна
информация за състава и свойствата на пшеницата. Това налага определянето на
голям брой показатели – макро и микроелементи, продуктите на първично
разпадане на белтъчините и хлебопекарни свойства. Определянето на тези
параметри е важно за оценка на качествата на пшеницата и възможностите за
прилагане на устойчиво растениевъдство.
След направеното проучване и търсене на публикации в реферирани световни
бази от данни за научната продукция в областта на технологиите за отглеждане на
пшеница се наблюдава тенденция за повишаване на публикационната активност от
1998 година насам. Това се дължи на факта, че през последните десетилетия в
земеделското производство се прилагат качествени изменения на аграрните
технологии, които позволяват да се стабилизира производителността и добива,
предотвратяване на ерозията на почвата и натрупване на хумусно вещество в
почвата, към което са насочени и текущите изследвания в в тази област.

а) SCOPUS
б) Science Direct
в) Google Scholar
Фиг.1. Брой публикации в реферирани научни бази от данни по ключова дума „wheat production
technologies“
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На фигура 1 са представени данни от в реферираните бази от данни за научни
публикации SCOPUS, Google Scholar и Science Direct [11,16,17] по ключова дума
„wheat production technologies“.
4. Видове технологии за отглеждане на пшеница
Най-общо технологиите се класифицират по различни признаци. По признак за
новост е приета следната обща класификация на технологиите [4,12]:
1. Съществуващи класически технологии – използват се десетилетия
технологични схеми с класически операции чрез физични, механични, химични и др.
Въздействия върху предметите на труда;
2. Усъвършенствани технологии – използват се усъвършенствани технологични
схеми чрез ново оборудване, но е заложен технологичния принцип на обработване;
3. Нови технологии – основават се на класическия технологичен принцип, но е
въведена нова технологична схема с нови високопроизводителни машини;
4. Принципно нови технологии – използва се ново оборудване и нова
технологична схема, изградена на нов технологичен принцип;
5. Прогресивни технологии, които са стратегически структуроопределящи и се
характеризират с определени белези – принципно нова технологична схема,
електронизация на оборудването, автоматизация на процесите;
6. Висши технологии, които са високоефективни принципно нови технологии,
основаващи се на усвояването на група от върхови научнотехнически постижения в
т.нар.”големи технологични системи”.
Според тази класификация класическата технология за почвообработка и
сеитба включва операциите: дълбока оран, предсеитбена обработка на почвата,
брануване, култивиране, сеитба, валиране, извършвани последователно по време.
В последно време се налагат следните типове технологии за отлеждане на
пшеница според интензивността на производство – традиционни, интензивни и
високоинтензивни.
При традиционните технологии се получава ниска производителност и
доходност, използва се в региони с невисок ландшафтен потенциал, техниката за
тях е малко ориентирана за почвозащитна обработка, използват се стари агрегати и
машини от 1980-1990г.
Интензивни технологии са разчетени за увеличаване на продукцията от
земеделието с интензивна механична обработка на почвата; използване на
минерални торове; химически средства за борба с плевели, болести и неприятели с
което се нарушава равновесието в агробиосистемите. Използва се високо
енергетична, мощна с голяма работна ширина и комбинирана земеделска техника
Уплътнява се почвата и се влошават физичните й свойства. Използването на тези
технологии води до по - интензивно разлагане на органичното вещество, по-голяма
токсичност и замърсяване. Например в огромните едновидови масиви заети с една
култура налага използването на все по-голям брой пестициди за всяка следваща
година, почвата става устойчива и на нови видове плевели което води до
унищожаване на полезни видове, замърсяване на почвата и нарушаване на
биоравновесието.
Високо интензивните технологии се явяват съвремения тип, при
използването им значително се повишава добива. Техниката, използвана за тези
технологии осигурява минимално създействие върху почвата; точно управление на
процесите за въздействие на земеделските култури; контролира се качеството на
изпълняваните технологични операции с отчитане изменението на ландшафта и
оптимизира използването на всички видове ресурси; прибирането на земеделската
продукция и нейното съхраняване.
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5. Особености на отглеждането на пшеница в България
Пшеницата е основна зърнено-хлебна култура в България. Преди Втората
световна война у нас се е отглеждала пшеница на площ от около 15 млн. дка, а до
края на 70-те години на ХХ век площите са намалели двойно. През последните 20
години в България се отглежда пшеница на площ между 10 и 15 милиона декара, а
добивите средно са около 3 млн. тона [2,6,8].
Пшеницата е чувствителна към природните условия и главно към почвите,
климата и надморската височина. Най-благоприятни за виреенето й са богатите на
хумус почви. Те се срещат из цялата страна, но преди всичко са разпространени в
Дунавската равнина, Горнотракийската низина и Югоизточна България. Именно в
тези райони се произвежда най-много пшеница у нас. В Североизточния Приморски
регион се добива около 30% от зърнената култура, в Североизточния Придунавски
регион – около 17%, а в Югоизточния регион – около 14%. Неблагоприятни са
условията в планинските райони [4,5].
Пшеницата издържа на краткотрайни студове до – 20оС, но често измръзва. Не
понася високи температури, поради което за нея най-подходящи са условията в
Дунавската равнина. Тя реагира слабо на изкуствено напояване и има ниски добиви
в районите над 1000m височина. По тези причини около 2/3 от пшеницата се добива
в Северна България.
В таблица 2 е описана основната технология за отглеждане на пшеница в
България.
Пшеницата е основна култура за България. Традицията, пълната механизация
на описаните етапи при отглеждането й водят до засяване на площи с размер 10000
дка всяка година. Разработват се торове, сортове, с което добивите от единица
площ се повишават. Климатичното, почвеното и релефно разнообразие изисква
специфични агро-технически мерки и земеделски машини за всеки отделен район на
страната. По тази причина се налага модификация на описаната класическа
технология в зависимост от региона, в който се прилага.
Таблица 2. Основна технология за отглеждане на пшеница
Етап
Място в
сеитбообращението

Обработка на
почвата

Вид
Подходящи
предшественици
Неподходящи
предшественици

Описание
Зърнено-бобови култури – грах, фасул, леща;
Окопни – царевица, слънчоглед
Зимни зърнено-житни култури – ечемик,
тритикале, ръж и многогодишните треви

Основна

Оран, зависи от предшественика
Прилагат се плитки предсеитбени обработки,
най-често с дискови брани

Предсеидбена
Минерални торове

Торене

Органо-минерални торове

Азот и фосфор, по-рядко калиево торене

Биостимулатори
Сеитба

Слята повърхност

Растителна защита

Хербицид, фунгициди

Посевната норма зависи от кълняемостта на
семената
Налага се третиране на семената

Прибиране

Жътва

Извършва се със зърнокомбайни

В таблица 3 са представени основните земеделски машини, които се прилагат
при класическата технология за отглеждане на пшеница.
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Таблица 3. Земеделски машини и прикачен инвентар, използвани в основната
технология за отглеждане на пшеница
Етап
Обработка на
почвата
Торене
Сеитба
Растителна
защита

Вид
Основна
Предсеитбена
Основно на 4
години
Подхранване
Еднофазно

Прибиране

Двуфазно (не се
използва)
Прибиране на
слама

Основна машина
Трактор
Трактор
Трактор, камион
Трактор, камион
Трактор
Самоходна пръскачка,
трактор, камион
Самоходен
зърнокомбайн
Зърнокомбайн
Трактор

Прикачен инвентар
Плуг
Дискова брана, рядко плуг
Тороразптъскващи машини
Сеялка за слята повърхност
Пръскачка
Преса-подбирач

Посочените видове земеделски машини и прикачен инвентар могат да бъдат
допълвани в зависимост от спецификата на обработваната площ – релеф, климат,
почви. Например при наклонени терени се прилагат техники за подготовка на
почвата против ерозия като основната обработка включва полагане на мулч със
специализиран прикачен инвентар [6,10]. Тези специфики налагат необходимостта
да се разполага с данни за селскостопанската техника и условията за работата й
произтича от целта и начина на използването им. Част от тази информация служи за
сравнение на енергетичните средства и работните машини, особености преди
купуването или подмяната им. Друга част е важна при функционалната и ресурсната
диагностика на техниката. Трета част трябва да улеснява оценката на
продуктивността на земята, растенията, ефективността на различните технологии.
6. Обобщения и изводи
Направеният преглед на известните публикации, свързани с технологиите за
отглеждане на земеделски култури показа, че поради изменението на климата,
водните ресурси, биологичното разнообразие се налага ревизия на съществуващите
технологии в растениевъдството, свързана с набор от подобрения в етапите от
технологичния процес на отглеждането на растенията.
Посочените особености при отглеждане на растения в съвременното състояние
на природните ресурси са залегнали в европейските нормативни документи и
текущите изследвания в тази област.
Тези препоръки са застъпени и в националните приоритети, свързани с
технологиите за отглеждане на пшеница, тъй като тя е основна зърнено-житна
култура в България.
В световните бази от научни публикации непрекъснато нараства броя на
трудовете свързани с технологиите за отглеждане на пшеница, защото
съвременните тенденции в развитието на методите за отглеждане на растения
пряко засягат и тази зърнено-житна култура.
Чрез новите технологии се цели на базата на новите технологични схеми,
принципи и нова техника да се повиши рентабилността на земеделското
производство при запасване на плодородието и екологичното равновесие на
почвата.
Тези тенденции засягат както отделните етапи, свързани с отглеждането на
пшеницата, така и с начините за прилагане на земеделските машини, тяхното
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ефективно използване при съвременните изисквания за отглеждане на този
растителен вид.
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Abstract: The report presents technical characteristics of the interactive presentation
systems in terms of their advantages and disadvantages. An overview is made of the
possibilities of using open source hardware to build optical additional device to these
systems and a solution is offered to one of the drawbacks associated with the received data.
Keywords: Interactive presentation system, Open source hardware, Spectrofotometer
1. Увод
Интерактивната презентационна система
(ИПС) включва, проектор,
интерактивна бяла дъска. Към нея могат да се интегрират допълнителни устройства
като документ камери, кликери, таблети са доказали предимството си в процеса на
обучение. Използването им в учебния процес повишава нивото на визуализация и
онагледяване на учебното съдържание и увеличава интереса на студентите към
изучаваните дисциплини [4,5,6].
Системите за презентация в общия случай се използват за създаване и
представяне на статични изображения, които имат следния проблем – те не могат
лесно да бъдат променяни по време на представянето. Този недостатък затруднява
използването им при реализация на практически упражнения, свързани с
определяне например параметрите на хранителни продукти с технически средства.
Налични са разработки, свързани с решение на този проблем. В [11] е
представено оптично устройство – безжичен спектрофотометър, който чрез
програмно осигуряване, може да визуализира спектрални характеристики на
преминаване, поглъщане, интензитет върху екрана на таблет, мобилен телефон или
чрез проектор върху интерактивна бяла дъска. Недостатък на разглежданото
устройство е, че е предназначено основно за обучение по химия и програмния
продукт, независимо, че се разпространява безплатно има ограничен набор от
функции и не може да се модифицира към нуждите на различни потребители.
Цел на настоящия доклад е да се проектира и разработи устройство за
получаване, обработка и анализ на спектрални характеристики като средство за
компютърно подпомогнато обучение за нуждите на специалности от професионални
направления „Електротехника, електроника и автоматика“ и „Хранителни
технологии“ във факултет „Техника и технологии“ - Ямбол.
2. Изложение
В последните години се наблюдава интерес към изграждането на системи от
тип „отворен хардуер“ в учебната и научната области. Устройствата изградени на
този принцип имат предимството, че схемните и програмните им решения са
общодостъпни и лесно могат да се модифицират и адаптират към изискванията на
отделните потребители. Причините за това, например са добрите характеристики на
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предлаганите продукти, които не отстъпват на комерсиалните аналози, ниска
себестойност на техническите устройства, липса на лицензионни такси, голям обем
свободно достъпна информация за конкретното устройство и други технически
решения за неговата реализация, споделяне на опита с други разработчици. Както
при разработването на софтуер с отворен код, целящо намаляване на
себестойността на програмното осигуряване до нива, които са приемливи за
повечето хора, повишаването на интереса към хардуера с отворен код е поради
това, че при него се цели намаляване на цената на оборудването за научните
изследвания и такива устройства да бъдат достъпни за всеки [10].
За интересът към хардуера с отворен код може да се съди по направения
анализ на публикациите в тази област. На фигура 1 б) се вижда, че в базата данни с
публикации Google Scholar още от 1999 година се появяват научни статии в тази
област и броят им непрекъснато расте. Същата тенденция се вижда и от
направената справка в базата данни с реферирани научни списания Science Direct
(фигура 1 а)). Публикации в областта на хардуера с отворен код са налични от 2003
година и отново се вижда нарастване на техният брой, което говори за повишен
интерес към тази област в научните среди.
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Фиг. 1. Брой публикации по ключова дума „open source hardware“

Като пример за текущи разработки и численото им представяне в областта на
разработването и изследването на спектрофотометри, използващи като оптичен
сензор видеокамерата на мобилни телефони, изградени на принципа „отворен
хардуер“ е избран броят публикации свързани с ключова дума „cell phone
spectrometer“, данни за които се представени на фигура 2 при търсене в Google
Schoolar и Science Direct. Наблюдава се повишаване на интереса към тази тематика
след 2009 година. Това се дължи на факта, че съвременните мобилни телефони
имат техническата възможност за добавяне на допълнително програмно
осигуряване от потребителя.
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Едни от първите, използвали този метод са Wang и Zhou [15], които патентоват
интегрирането на спектрофотометричен сензор с мобилен телефон през 2008
година. Авторите посочват, че до 2008 година, в известната им литература не е
публикувана информация за метод, чрез който да се интегрират оптичен
спектрометричен сензор и мобилен телефон. Разработеното от авторите устройство
може да получава, обработва, съхранява спектрофотометрична информация и да я
разпространява по мобилна безжична мрежа. Те посочват и някои практически
примери с използване на устройството за анализ на вода и медицински
изследвания.
В следващите години разработката на устройства, използващи видеокамерата
на мобилните телефони като оптичен сензор за изграждане на колориметри,
спектрофотометри, за разпознаване на обекти в изображения се повишава
[7,8,10,13]. Причина за това, както посочват авторите на разработки от този тип е, че
основната част от населението на земята, около 80%, живее в развиващи се страни,
в които лабораторното оборудване като например спектрофотометри не е широко
разпространено тъй като закупуването и поддръжката на такива устройства е
непосилно за тях. От друга страна мобилните телефони и web-камерите включени
към персонален компютър са широко разпространени и съвременните модели имат
някои възможности за използване като сензори за получаване, обработка и анализ
на оптични характеристики [12].
3. Резултати и дискусия
На база литературния обзор и известни методологии [1,3] за изграждане на
програмно-технически средства е изготвен и изследван спектрофотометър, работещ
във видимата спектрална област, който може да бъде използван както като
допълнително устройство към интерактивна система за презентация, така и за
реализиране на практически упражнения по дисциплини, включени в учебните
планове на катедрите ЕЕА и ХТ на факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.

Фиг. 3. Схема принципна на разработеният спектрофотометър на отражение

Апаратна част на системата за получаване на спектрални характеристики.
На фигура 3 е представена принципна схема на разработеният спектрофотометър,
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работещ във видимата спектрална област. Източник на светлина са осем бели
светодиода, работещи в диапазона 450nm с които се осветява повърхността на
пробата. Тези светодиоди са свързани през резистори със съпротивление 200Ω към
захранващ блок DC 5V 2A. Отразената от пробата светлина преминава през
правоъгълен отвор и се разлага на основните цветове върху дифракционна
решетка, наклонена на 10о. Видеокамера заснема областта на разложената на
основни цветове светлина и посредством USB връзка се въвежда в персоналния
компютър за обработка.
За настройка на спектрофотометъра е използван 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.
Програмна част на система за получаване на спектрални характеристики.
Програмната част на системата за получаване на спектрални характеристики се
състои от два компонента – основна програма, с която работи потребителят и
подпрограма (функция в Matlab [2]) за преобразуване на RGB изображение във
спектрална характеристика във видимата спектрална област.
Основната програма работи на следния принцип: последователно се заснемат
пет изображения на областта с разложена на основните цветове светлина от
дифракционната решетка на спектрофотометъра; Отделят се R, G и B каналите в
изображението и се извиква подпрограмата за преобразуване в спектър; Получените
пет спектрални характеристики се усредняват и се извежда крайна характеристика,
която се записва във файл.
При подпрограмата за преобразуване на RGB към спектър във видимата
област е използвана е функция за съответствие на цветовете CIE 1964, с
наблюдател 10о; стойности за осветеност D65 представляваща средна дневна
светлина с UV компонента, 6500K. Прави се преобразуване на цветови компоненти в
спектри на отражение. Преобразуването на стойностите от XYZ цветовия модел в
спектри на отражение във VIS областта, в обхвата 380÷780nm е направено по
математически зависимости като преобразуването е възможно и в двете посоки на
равенството [9,15]. Алгоритъма на работа на използваната програма е представен в
таблица 1.
Таблица 1. Етапи при преобразуване на RGB стойности към спектрални
характеристики при осветеност D65 и наблюдател 10о
Етап

Математическа формула

Преобразуване на
RGB към XYZ
цветови модел

Описание
(1)

Определяне на
цветност (цветова
разлика)

М е матрица за преобразуване при
посочените условия за наблюдател
и осветеност
R, G и B са стойностите на
цветовите компоненти от RGB
цветовия модел

Преобразуване на
цветови компоненти
към спектър

(3)

А(λ) е матрица за преобразуване
на цвят към спектри на отражение
във VIS областта

Използване на спектрофотометър като допълнително устройство към
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интерактивна презентационна система. Интерактивната презентационна система,
представена на фигура 4 включва в състава си: интерактивна бяла дъска Interwrite
Dualboard с програмно осигуряване към нея e-Instruction WorkSpace; Персонален
компютър с инсталирани програмното осигуряване на интерактивната дъска,
програмна система Matlab и MS Excel; допълнително устройство спектрофотометър,
представен по-горе.

Фиг.4. Съвместно използване на спектрофотометър с интерактивна бяла дъска

Използване он-лайн програмен продукт за споделяне на резултатите от
измервания. eBeam Connect e уеб-базиран софтуер, който дава възможност на
преподаватели и студенти да взаимодействат в процеса на обучение с уебсъвместими устройства, като iPad, таблети, лаптопи и смартфони. eBeam Connect
създава възможност за сътрудничество от тип браузър-браузър и браузъринтерактивна дъска като преподавателят може да наблюдава работа на обучаемите
при решаване на конкретна задача в реално време върху ИД или на компютъра си,
включително и в къщи, нанасяйки бележки, коментари, корекции върху решението
[14].

а) виртуално работно място на
б) виртуално работно място на студента
преподавателя
Фиг.5. Пример за използване на допълнителното устройство с e-Beam Connect
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R, %

С помощта на този програмен продукт резултатите от измерванията могат да се
споделят върху устройствата на студентите – телефони, таблети, преносими
компютри (фигура 5 б), включени в текущата сесия, инициирана от преподавателя
(фигура 5 а). Студентите и преподавателя могат да нанасят коментари и бележки
върху представяното изображение или да се провежда оперативен контрол в реално
време. Преподавателят има възможност да използва електронна писалка на
интерактивната дъска за работа върху изображението и управление участието на
студентите.
Възможности за оценка на основни качествени показатели на хранителни
продукти по спектрални характеристики. Направена е оценка на кисело мляко по
спектрални характеристики. Подготовката и измерването на спектралните
характеристики на пробите е реализирано в следната последователност: От еталона
са получени спектрите на черния и белия цвят, чрез които е направена корекция за
всяка получена спектрална характеристика. Последователно са измерени по пет
спектрални характеристики за всяка проба.
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Фиг.6. Спектрални характеристики във VIS спектрална област на кисело мляко

На фигура 6 са представени получените спектрални характеристики на кисело
мляко, разделено в четири групи в зависимост от маслеността му (0,1;1;2;3,6%)
произведено от лицензиран производител в региона на град Ямбол.
Анализът на данните е реализиран с метод частична регресия на най-малките
квадрати [1,3]. Полученият модел е оценен с: коефициент на регресия (R2); корен от
средноквадратичната грешка (RMSE) и сума от квадратите на грешките (SSE). Като
референтни измервания са използвани електропроводимост, рН, и вискозитет.
Опитно е определен необходимият брой латентни променливи за прогнозиране,
който в случая е 16. Резултатите от този анализ са представени в таблица 2.
Таблица 2. Оценка на възможността за прогнозиране на физико-химични показатели
по спектрални характеристики
Параметър
2
SSE
RMSE
R
RMSEP
Показател
Електро проводимост
0,567
0,178
0,966
0,281
рН
0,027
0,039
0,967
0,262
Вискозитет
0,187
0,102
0,969
0,287
SSE (Sum of squired errors) – сума от квадратите на грешките
RMSE (Root mean squired errors) – средноквадратична грешка
2
R – коефициент на регресия
RMSEP (Root mean squired error of prediction) – средноквадратична грешка при прогнозиране
LV (Latent variables) – латентни променливи
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На фигура 7 са представени резултати за прогнозиране на електропроводимост
и активна киселинност на кисело мляко по спектрални характеристики. Изследвана е
и възможността за прогнозиране на вискозитет. Посочените физико-химични
показатели на продукта могат да бъдат прогнозирани с точност 97%, при
представяне на спектралните характеристики с 16 латентни променливи.
14,5

EC predicted

13,5
13

y = 0,966x + 0,4609
R² = 0,9659

pH predicted

14

12,5
12

11,5
11
11,5

12

12,5
13
13,5
EC measured

14

4,1
4
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3

y = 0,9669x + 0,1204
R² = 0,9668

3,3

14,5

3,5

3,7
pH measured

3,9

а) електропроводимост
б) рН
Фиг.7. Възможности за прогнозиране на физико-химични параметри на кисело мляко по спектрални
характеристики

4. Заключение
Резултатите от анализа на достъпната литература показват, че на съвременен
етап интерактивните системи за презентация включващи в състава си интерактивна
бяла дъска, персонален компютър, специализиран софтуер и допълнителни
устройства, повишават нивото на визуализация и онагледяване на учебното
съдържание и увеличават интереса на студентите към изучаваните дисциплини.
Един от недостатъците на презентационните системи е, че се създават
статични изображения и получаваните данни не могат да бъдат директно
обработвани от обучаемите, което затруднява използването им за обучение по
работа с технически средства и анализа на хранителни продукти.
Съществуват допълнителни устройства, които частично решават този проблем
тъй като са предназначени основно за обучение по конкретни учебни дисциплини и
програмното им осигуряване, независимо, че се разпространява безплатно има
ограничен набор от функции и не може да се модифицира към нуждите на различни
потребители.
Предложеният спектрофотометър позволява адаптиране към нуждите на
отделни потребители, защото програмното му осигуряване е реализирано в Matlab
среда, представено е като алгоритъм и към него могат да се добавят допълнителни
функции. За изграждане на апаратната му част са използвани малко на брой
достъпни елементи, с ниска себестойност.
Устройството може да бъде използвано за реализиране на практически
упражнения свързани с оценка на основни качествени показатели на хранителни
продукти и прогнозиране на физико-химичните им свойства. Ефективността му е
потвърдена чрез резултатите от изследването.
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Abstract:The report exposed methodology for studying the qualitative parameters of
milk for a certainperiod of storage time. By applying a system and method for gas analysis
is assesed the posibility for obtain informative signal from raw gas characteristics of the
studied product.
Keywords: Dairy products, Quality assessment, Gas sensors, Signal filtering
1. Увод
Окачествяването на предлаганите на пазара мляко и млечни продукти е
свързано с определянето на комплекс от показатели за качество и разработване на
модели за предсказване на тези параметри на продуктите, предназначени за
крайния потребител [10]. Понякога видими черти за добро качество на крайния
продукт не гарантират безопасността му, тъй като много производители използват
заместители и добавки които доста добре имитират външния вид и аромата на
оригиналните продукти.
За да се получи обективна представа за качеството на млечните продукти е
необходимо да се направи комплексен анализ. Не може да се разчита само на
сензорни характеристики, които в повечето случаи при умела фалшификация са
подвеждащи за потребителя. За да се определи напълно качеството на даден
продукт се извършват множество измервания на показатели – композиционни,
функционални и сензорни параметри [7,11].
Голямото количество вещества в млечните продукти и разликите в техните
химични свойства са основните причини за разнообразието на сензори за тяхното
измерване. Чрез тях се измерва концентрацията за достигането на определено
гранично ниво на едно или няколко вещества в даден продукт, които могат да бъдат
в газообразна, течна или твърда фаза.
От особена важност са летливите органични и токсични съединения [12]. Тези
газообразни съединения могат да бъдат идентифицирани с технически средства за
измерване на газ.
Целта на настоящия доклад е да се оценят основни характеристики на
технически средства за измерване на газ при окачествяване на млечни продукти.
2. Изложение
Идеята за измерване на аромати е популяризирана от Alexander Graham Bell.
През 1914 година той казва следното: „Някога измервали ли сте аромата? Можете
ли да докажете, че един аромат е два пъти по-силен от друг? Можете ли да
измерите разликата между един тип аромат с друг такъв? Очевидно е, че имаме
твърде много различни аромати – от аромата на виолетките и розите до
асафетидата. Но докато не можете да измерите техните прилики и разлики, няма да
имате наука за аромата. Ако имате амбицията да откриете нова наука, измерете
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аромата“ [9,12].
Системите за идентификация на газ се разработват като опит да се имитира
обонятелната система на човека. Те са устройства, предназначени за
идентифициране на различни газове и пари на летливи органични вещества в даден
обем въздух. С развитието на технологиите, повишаването на чувствителността на
газовите сензори и усъвършенстването на методите за класификация се откриват
възможности за разработване на устройства, които могат успешно да се използват
при откриване и класификация на летливи фракции от суровини и продукти в
млечната промишленост, а също така и в други области като земеделието,
медицината, козметиката, околната среда, митническия контрол, военното дело и
др. [2,4,9]. Прилагането на технически средства за анализ на газ не цели да измести
утвърдените оторизирани методи за анализ и оценка на млечни продукти. Те са
начин експресно и неразрушително да се идентифицират отклонения от качеството
на тези хранителни продукти, които да бъдат спрени от продажба или от влагане
като суровина в производството и да се предадат на оторизиран орган за проверка
[10,12].
Параметрите на различните видове газ се определят с помощта на аналитични
уреди – газоанализатори. При прецизно изпълнение на всички операции те
осигуряват висока точност и се прилагат за проверка и настройка на други видове
газоанализатори [9].
Освен аналитичните уреди на базата оптична спектроскопия, газова
хроматография и масспектрометрия се разработват измервателни модули,
реализирани на базата на газови сензори. Те са компактни, с ниска себестойност и
дават възможност за бързо извършване на измерванията [1,2,9].
Таблица 1. Предимства и недостатъци на сензорите за газ
Тип на сензора за газ
Полупроводникови
Металокисни

Предимства
Малък размер, механично
устойчиви, чувствителни,
достъпна цена

Недостатъци
Чувствителни са към влажността и
температурата на газа

Полупроводникови
Полимерни

Малки размери, механично
устойчиви, работят в голям
температурен диапазон

Каталитични

Лесно инсталиране,
калибриране и приложение,
разпознават специфични газове,
механично устойчиви

Електрохимични

Разпознават специфични газове
и пари, висока точност на
измерване

Оптични

Гравиметрични
Акустични

Източник

Измерват специфични газове,
кратко време за калибриране,
няма контакт с газа, не е
необходима поддръжка, не се
изисква минимално наличие на
кислород в газа
Измерват специфични газове,
бърза реакция, могат да се
вграждат в интегрални схеми
Не изискват директен контакт с
газа. Могат да определят
степента на изтичане на газ
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Необходимо е линеаризиране на
изходния сигнал, забавена
чувствителност, изискват регулиране
на температурата, висока цена
Изискват наличие на кислород,
продължителното излагане на
експолозивни газове може да
повреди сензора, катализатора може
да стане отровен или да се
деактивира ако има примеси
Работят в определен температурен
диапазон, влияят се от други газове,
работоспособността на сензора
зависи от влажността на средата

[1,2]

[12]

[9,12]

Не са подходящи за различни газове,
влияят се от влажност, прах, висока
себестойност
Сложни схеми на свързване, трудни
за производство и повтаряемост на
продукцията
Не могат да се използват за
измерване на концентрацията на газ

[2,10,12]
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На пазара се предлагат значителен брой газови сензори от различни
производители. Разликите при тях са както по отношение на чувствителността към
разпознавания газ, така и на видовете газове, за които са предназначени. Това
разнообразие се увеличава непрекъснато. Освен това се провеждат и голям брой
изследвания за усъвършенстване на газовите сензори. Това предоставя възможност
за избор на подходящи газови сензори, които са необходими за конкретното
приложение. В таблица 1 са посочени типовете газови сензори и техните
предимства и недостатъци.
В последните години у нас и в чужбина се наблюдава засилен интерес за
приложение на полупроводникови метал-оксидни газови сензори [2,5,9,12].Високата
им чувствителност, ниска себстойност и малко време на реакция ги прави
подходящи за приложение в системи за контрол на изтичането на газ, следене
качеството на въздушната среда в затворени помещения, разработването и
реализацията на системи от типа „електронен нос” и др., но те се характеризират и
със сравнително по-ниска селективност. Като недостатък на този тип сензори може
да се отбележи зависимостта на съпротивлението на сензора от температурата и
влажността на околната среда. Независимо от тези недостатъци металоокисните
газови сензори са подходящи за изготвяне на устройства за контрол на качеството
на млечни продукти и за по-масови приложения [2,9].
При получаване на сигнал от аналоговия изход на метал-оксидните газови
сензори, върху изходния сигнал се наслага случайно въздействие или шум. Шумът
може да има място в самия обект, да се наслагва отвън в измервателните вериги.
Като правило шума има нормален закон на разпределение с нулева средна
стойност. Спектралната му плътност е почти постоянна в лентата на пропускане на
обекта. В такъв случай се снема характеристика, която е в необработен вид.
Получената характеристика не може да се използва за получаване на информация
за обекта. Необходимо е сигнала да се изглади, което е еквивалентно на
филтриране на шумовете. „Шум“ е два пъти средно квадратичната стойност от десет
стандартни отклонения, всяко изчислено от реакцията при нулево показание на
сензора при честота на запис от най-малко 1,0 Hz за период 30 секунди [3].
Посоченият недостатък е предпоставка за провеждане на изследване на
възможностите за минимизиране на шума в сигнала, получаван на изхода на металоксидните газови сензори чрез филтриране.
3. Материал и методи
 Изследван продукт
Използвани са 25 проби от прясно мляко, съхранявано в съдове по 100ml в
условия, непредписани от производителя – при температура 20÷22оС и относителна
влажност на околния въздух 60÷65%. В ден 4 от периода на съхранение е
реализирано измерване със сензорите за газ на всички проби.

1-сензорна камера;
2-измервана проба;
3-персонален компютър
със софтуер

Фиг. 1. Система за получаване на данни от газови сензори – общ вид
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 Лабораторна постановка
Използвана е лабораторна уредба за анализ на газове, разработена в катедра
„Електротехника, електроника и автоматика“ към факултет „Техника и технологии“
гр. Ямбол.
Системата се състои от сензорен модул и персонален компютър (фигура 1).
Програмното осигуряване е реализирано в Matlab-среда.
Системата за измерване на газ е базиран на едноплатков микро-компютър Itead
Leonardo – Ардуино базирана микроконтролерна платка, напълно съвместима по
характеристики и функции с Arduino Leonardo [8]. Сензорният модул се състои от:
Сензор за алкохол MQ-3; Сензор за газ метан MQ-4; Сензор за газ пропан-бутан и
изобутан MQ-6; Сензор за качество на въздуха MQ-135 [1].Сензорите MQ-3, MQ-4 и
MQ-6 са монтирани на универсална платка, която опростява интерфейса им за
връзка от 6 на 3 пина – захранване, маса и аналогов изход.
На фигура 2 е представена схематично камерата, в която са монтирани
сензорите. Те са монтирани два по два един срещу друг. 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.

б) измервателна камера със
сензори за газ
Фиг. 2.Схема принципна на система за измерване на газ

а) схема принципна – електрическа

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 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.
 Изглаждане на данни в Matlab
Изглаждането на данни в Matlab се реализира с команда smooth. Могат да се
използват няколко изглаждащи филтри като „Пълзящо средно“, „Savitzky-Golay“,
„Локална регресия“ с или без тегловни коефициенти или робастност [6]. Общият вид
на филтъра е yy=smooth(y,span,method), където span е процент от общия брой точки
в оригиналната характеристика, а method е избрания метод на филтриране.
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)
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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.
Изглаждане с филтър на Savitzky-Golay. Филтърът е реализиран в Matlab при
следните условия: обхвата трябва да е четен; реда на полинома трябва да е помалък от обхвата; не е задължително точките да са на еднакво разстояние и не е
необходимо да се правят допълнителни стъпки за уеднаквяване на разстоянията
между точките.
Изглаждане с локална регресия.Може да се използва линеен или
квадратичен полином в зависимост от настройката ‘lowess’ или ‘loess’.
Изглаждането с локална регресия е реализирано в Matlab при следните
условия: обхватът може да е четен или нечетен; обхвата може да се дефинира като
процент от общия брой точки.
Изчисляват се регресионните тегловни коефициенти:
(2)
където: x е прогнозната стойност, свързана с тази, която ще се изглажда;xi –
съседните на х, дефинирани с обхвата;d(x) – разстоянието по абсцисата от х до найотдалечената прогнозна стойност спрямо обхвата.
В Matlab робастната локална регресия се реализира като се изчисляват
робастните тегловни коефициенти в обхвата чрез биквадратна функция:

(3)
където ri е остатъка в i-тата точка, получена при регресионната процедура на
изглаждане; MAD е медианата на абсолютното отклонение на остатъците:
(4)
Данните се изглаждат отново като се използват робастните тегловни
коефициенти. Крайната стойност на изглажданата точка се определя от теглата на
локалната и от робастната регресии. Стъпките се повтарят 5 пъти.
 Оценка на изгладените характеристики [3]
Коефициент на корелация (CoC). Коефициентът на корелация е определен с
функция R=corrcoef(X), която е свързана с ковариационната матрица C на Х.
(5)
Отношение сигнал/шум (PNSR). Това отношение сравнява нивото на
произволен сигнал с нивото на фоновият шум. Колкото това отношение е по-голямо,
толкова фоновият шум е по-малко забележим.
(6)
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където у е оригиналната характеристика; yfilt – изгладената характеристика.
4. Резултати и дискусия
Изследвано е влиянието на коефициента “span” при настройка на
изглаждащата функция. Този коефициент е процент от пълния брой точки в
характеристиката и се изменя в диапазона 0÷1 (0÷100%). При използване на филтър
от тип Savitzky-Golay този коефициент трябва да бъде с четна стойност, ако е
зададен с нечетна стойност, той автоматично се редуцира до 1 от Matlab.
Представени са резултатите от филтрирането на оригиналните характеристики,
получени с газовите сензори при 5, 10, 15, 20 и 25% от пълния брой точки в
изглажданата характеристика.
На фигура 3 са представени резултати от анализа на филтрирания сигнал чрез
корелация.

а) MQ-3

б) MQ-4

в) MQ-6
г) MQ-135
Фиг. 3. Корелация между оригиналния и филтрирания сигнал за отделните сензори

Резултатите показват, че за при сензор MQ-3 корелация над 0,95 между
оригиналната и изгладената характеристика се получава при използване на филтър
от тип loess. При MQ-4 над 0,9 е корелацията при използване на 5÷20% от пълния
брой точки на оригиналната характеристика при използване на всички филтри освен
rlowess и rloess. При MQ-6 най-голяма корелация 0,95 се получава при използване
на филтър от тип loess. За MQ-135, при използване на rlowess и rloess се получават
ниски стойности на корелация между оригиналния и обработения сигнал.
На фигура 4 е представен анализа на филтрирания сигнал с отношение
сигнал/шум. Най-високи стойности на това съотношение за всички сензори се
получава при използване на филтър от тип loess, независимо какъв процент от
общия брой точки в оригиналната характеристика се използват.
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а) MQ-3

б) MQ-4

в) MQ-6
г) MQ-135
Фиг. 4. Отношение сигнал/шум за отделните сензори

5. Заключение
Направените анализи дават основание да се твърди, че:
 Видимите черти за добро качество на млечните продукти не гарантират
безопасността им. Много производители използват заместители и добавки
които доста добре имитират външния вид и аромата на оригиналните
продукти;
 За да се получи обективна представа за качеството на млечните продукти е
необходимо да се направи комплексен анализ. Не може да се разчита само
на органолептични характеристики, които в повечето случаи при умела
фалшификация са подвеждащи за потребителя;
 Голямото количество вещества в млечните продукти и разликите в техните
химични свойства са основните причини за разнообразието на сензори за
тяхното измерване;
 От особена важност са летливите органични и токсичните съединения. Тези
газообразни съединения могат да бъдат идентифицирани с технически
средства за измерване на газ;
 Независимо от това какви методи и алгоритми за измерване на газ се
използват, основен елемент остава извличането на достоверна информация
за качеството на изследваните млечни продукти;
 Направеният анализ на методите и техническите средства за измерване на
газ показа, че подходящи за постигане на целта на настоящата работа са
метал-оксидните газови сензори. Основните недостатъци на тези сензори са
чувствителността към околните влажност и температура, както и шума в
получавания сигнал. Получената характеристика от сензора не може
директно да се използва за получаване на информация за обекта.
Необходимо е сигнала да се изглади;
 Използваните методи за филтриране следва да са в състояние да отговарят
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на инженерните изисквания за реализуема сложност в рамките на приемливи
изчислителни ресурси и памет. Ефективността на филтриращите функции
зависи от особеностите на конкретния случай. Приложимостта на избраните
филтриращи функции е потвърдена чрез резултатите от изследването.
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Лесные
дороги относятся к дорогам
промышленного
транспорта,
прокладываются по лесным массивам и от лесных массивов к дорогам общего
пользования, а также к лесоперерабатывающим предприятиям и пунктам отгрузки.
Лесные дороги подразделяются на лесохозяйственные и лесовозные. В
настоящее время это деление чисто условно, так как лесовозные дороги
практически не строятся. Лесохозяйственные дороги служат для обеспечения работ
по лесовосстановлению, уходу за лесом, охране леса. В соответствии с
Инструкцией по проектированию лесохозяйственных автомобильных дорог (ВСН82) они подразделяются на 3 типа:


I тип — магистральные дороги – расчетная интенсивность движения 25-50
автомобилей в сутки; вывозка свыше 500 тыс. куб.м /год.



II тип – дороги с расчетной интенсивностью движения до 25 автомобилей в
сутки, сооружаются для доступа в отдельные крупные массивы и имеющие
выход на магистральные дороги, вывозка 150 -500 тыс.куб.м/год.



III тип – лесохозяйственные дороги с движением единичных автомобилей ,
сооружаются для специальных целей – противопожарные, мелиоративные и
т.д.

Лесовозные сооружаются для перевозки древесины, техники и других грузов,
предназначенных для лесозаготовительных предприятий.
По СНиП — 2.05.07-85 лесовозные дороги делятся на магистральные четырех
категорий, ветки, служебные дороги и усы.
Магистральными называются дороги, рассчитанными на срок действия более
20 лет. Магистрали объединяют все лесовозные дороги в единую сеть. На
магистрали выходят ветки, прокладываемые для освоения отдельных участков
лесных массивов со сроком действия до 10 лет. Для разработки отдельных лесосеке
прокладываются — усы, временные дороги со сроком службы 1-2 года.
Транспортно-технологические схемы вывозки
Взаимное расположение лесовозных дорог различных типов: погрузочных,
перегрузочных и разгрузочных пунктов, а также виды перевозимой древесины
определяют транспортно-технические схемы.
Различают 3 вида схем:
Прямая вывозка – при которой древесину вывозят от пня до конечного пункта
без перегрузок. Применяется редко – на малые расстояния в основном тракторами.
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1. Одноступенчатая вывозка – древесина трелюется по волокам к лесовозным
дорогам (на верхний склад), где ее грузят на транспортные средства – автомобили,
автопоезда и т.д. Наиболее распространенные в настоящее время.
2. Многоступенчатая вывозка – при которой в отличие от одноступенчатой
предусматривается дополнительные перегрузки древесины.
Объемно-качественные и технико-экономические показатели
Для оценки качества организации, объемов выполняемых работ, условий и
эффективности функционирования лесотранспортных систем существуют три
группы показателей: показатели природных условий, производственно-технические и
технико-экономические.
Показатели природных условий характеризуют климат, рельеф, почвы и грунты
района, лесотаксационные данные сырьевой базы.
Климат – зависит от географического положения местности и оказывает
существенное влияния на состояние дорожной сети. Поэтому учитывается при
проектировании и эксплуатации транспортной сети и организации движения
транспортных средств.
Рельеф – обуславливает многие характеристики проектирующихся и
строящихся дорог, а также эффективность эксплуатации, так как от крутизны и
извилистости дороги зависит скорость движения транспортных сре6дств, расход
горюче-смазочных материалов и величины полезных нагрузок.
В нормативных документах по проектированию дорог рельеф местности
учитывается по категориям сложности. Их выделено 5 – равнинная, слабохолмистая,
пересеченная, гористая и горная.
Равнины – участки поверхности с малыми колебаниями относительных высот ,
с наличием холмов и оврагов.
Холмы – возвышенная местность не более 200 м над уровнем моря. Переходы
в равнину плавные.
Почвенно-грунтовые условия – являются определяющими при выборе типов и
параметров дорожных конструкций и технологии строительства.
Таксационные показатели древостоев – определяют объемы перевозок по
транспортной сети, и следовательно, категорию дорог, необходимы для вывозки
данного объема древесины.
Производственно-технические показатели – характеризуют эксплуатационные
возможности лесотранспортных систем и объемы выполняемых по ним перевозок. В
эту группу входят следующие показатели:


Lп- полная длина дорог всех категорий, имеющихся в лесосырьевой базе
(лесничества и т.д.) для ее освоения;



Lэ – эксплуатационная длина дорог , т.е. общая протяженность дорог на той
же территории, находящихся в эксплуатации в настоящий момент.



Lо – густота дорожной сети определяется отношением полной длины дорог
на определяемой территории (лесничества, лесхозе) к ее площади: Lо = Lп/S

Грузооборот дороги – объем древесины, вывозимой по данной дороге за
расчетный период времени (месяц, сезон, год и т.д.). Расчетный годовой
грузооборот дороги определяют: для предприятий с ограниченным сроком действия
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делением ликвидного запаха древесины в лесосырьевой базе Q б тяготеющего к
дороге на срок действия предприятия T: Qгр = Qб/T
а для предприятий постоянного действия по величине годичной лесосеки:
Qгр= Qл = Qб/t о.р
где Qл – годичная лесосека м3.
Qб – ликвидный объем древесины в сырьевой базе м3.
t о.р – оборот рубок , лет.
Грузопоток – объем древесины вывозимой по какому либо участку дороги в
расчетный период (год, месяц, смену). Грузопоток каждого последующего участка
равен сумме предыдущих.
Грузовая работа дороги – R определяется суммой произведения объемов
древесины, перевозимой с каждого погрузочного пункта на соответствующее
расстояние вывозки:
Среднее расстояние вывозки – Lср определяется делением грузовой работы на
средний объем вывозки:
Lср = R/Q
Интенсивность движения — число транспортных средств, проходящих по
данному участку дороги за единицу времени (час, сутки, месяц, год) в обоих
направлениях. При расчете прочности и работоспособности дорог достаточно
знания абсолютной величины интенсивности.
Пропускная способность дороги – наибольшее число транспортных средств,
которое может пройти по дороге в единицу времени при заданных параметров
движения (скорости), с соблюдением правил движения и обеспечением его
безопасности. Обусловлена рядом факторов: число полос движения, типами
автотранспортных средств, типом и качеством покрытия и т.д.
Технико-экономические показатели — используются как критерии при решении
задач оптимизации вывозки леса: выбора транспортно-технологических схем,
транспортных и дорожно-строительных средств, дорожных конструкций, способов
организации дорожных и транспортных работ.
Фактически технико-экономические показатели определяют прямым подсчетом
денежных затратах на организацию и эксплуатацию транспортных систем, а также
объемов выполненных работ и расходе материальных ресурсов. Расчетное
значение технико-экономических показателей определяются по математическим
моделям. Основное назначение этих моделей – вычисление технико-экономических
показателей лесотранспортных систем в различных условиях и при различных
параметрах организации.
Основой
для
экономической
оценки
эффективности
организации
функционирования транспортных систем являются капитальные затраты К на
строительство и содержание транспортных путей, гаражи, транспорт и их
содержанию и эксплуатационные затраты С по строительству усов. Капитальные и
эксплуатационные затраты вычисляются отдельно по дорожной составляющей
(затраты на дороги) и перевозной (затраты на транспортные средства).
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Имейте в виду, что на самом деле лесные дороги могут дорогами и не быть, что
чаще всего и случается, и проехать по ним можно разве что на лесовозе. Однако, не
всё так плохо, если вас один-два человека, то самым наилучшим средством
передвижения по лесному бездорожью будет квадроцикл. Квадроцикл будет вам
отличным помощником, если вы отправились на рыбалку, по грибы или ягоды или же
ведёте профессиональные работы по инвентаризации леса. В общем, не нам
описывать все его положительные качества, квадроциклы уже давно себя
зарекомендовали как надёжное, компактное средство передвижения по
пересечённой местности. Вы можете купить квадроциклы б/у, если вдруг не можете
позволить себе новый, но в любом случае, подобная техника будет хорошим
приобретением.
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Abstract: Nowadays, many performing heating systems are available on the market.
However, their expected thermal performance can be affected by many sources of
uncertainty due to random errors that can occur during the manufacturing and the
measurement processes. In addition, the thermal performance is strongly affected by
another source of uncertainty related to the insulation laying process. As a matter of fact,
defects in heating panels are introduced either for practical reasons or due to a lack of
rigor of workers. These errors are still not yet properly considered for simulation, although
they result in significant heat losses. This work aims at investigating the impact of errors
on the thermal performance of heating panels. A coupling between experimental
measurements and modeling allows us to evaluate the effective thermal conductivity of
heating panel in presence of defects.
Keywords: Thermal camera, European project, Heating panel
1. Увод
Енергийна ефективност, намаляване на енергийните загуби, грижа за околната
среда са теми, които ежедневно вълнуват политици, строителни предприемачи,
инвеститори и граждани. Отразени в много директиви и регулации, те се превръщат
в основна цел и осъзната необходимост [2].
Съвременните сгради и промишлени съоръжения трябва да отговарят на все
по-високи стандарти за енергийна ефективност. Това се постига както с иновативни
технологии и съвременни материали, така и с прилагането на високотехнологични
методи за диагностика и контрол.
Целта на настоящата статия е представяне на термовизионна камера TESTO
885-2, нейните технически характеристики и възможността за визуализация
обезвъздушаването на отоплително тяло.
2. Изложение
Термографията е безразрушителен метод за обследване на сгради и
техническо оборудване чрез инфрачервено визуализиране, базиран на стандарт
EN 13187:1999. Използва се от 1960 г., като първоначално се прилага при
космически и военни технологии, а по-късно в промишлеността, медицината и при
поддръжка, експлоатация и ремонт на сгради. През последните години се наложи
като надежден и все по-достъпен способ за мониторинг и диагностика [3].
Приложение в строителството и реновиране на сгради.
С термовизионна камера се откриват бързо пропуски в тръби и се намаляват
разходите за отстраняване. Изтичане на топлоносител при подовото отопление или
други труднодостъпни тръбни системи се локализират точно и без нанасяне на
щети. По този начин се намаляват значително ремонтните разходи.
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В сградната термография, инфрачервената технология е особено подходяща
за осъществяване на бърз и ефективен анализ на енергийните загуби при
отоплението и климатизирането на сгради [6].

Анализ на топлопреминаването през
ограждащите елементи на сградите (сграда
на факултет „Техника и технологии“- Ямбол)
Фиг.1. Примери за приложение на термография в строителството и реновиране на сгради
Откриване на пропуски в тръби

Благодарение на високата им температурна разделителна способност,
термовизионните камери визуализират в детайли дефектна изолация, термомостове
или строителни грешки [4]. Те са изключително подходящи за отчитане и
документиране на загуби на топлина през ограждащите елементи на сградите –
прозорци, външни врати, стени, подове и покриви. Термовизионните камери са
средство за цялостна диагностика и извършване на енергийно обследване на
сградите. На фигура 1 са представени примери за приложение на термографията в
строителството.
Приложение в промишлеността.
Инфрачервената термография позволява да се направи проверка на топлинния
статус при електрически системи (фигура 2). Термографските образи дават
възможност да бъдат идентифицирани навреме дефектни компоненти и да се
вземат необходимите превантивни мерки [5]. Така се намалява до минимум
опасността от пожар и се избягва скъпоструващото принудително спиране на
производството [1].

Проверка при поддръжка на електрически
Съдействие при профилактична поддръжка на
системи
машини
Фиг.2. Примери за приложение на термография в промишлеността

3. Експериментална част
По проект №BG161PO003-1.2.04-0081-C0001 „Развитие капацитета за научно –
изследователска и развойна дейност на Тракийски университет Стара Загора,
посредством обновяване и модернизиране на оборудването за приложни
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изследвания“ е закупено оборудване за извършване на термографски измервания
на фирма Testo (таблица 1).
Таблица 1. Характеристики на термовизионна камера TESTO 885-2 [8]
Характеристика
Тип на детектора
Tоплинна чувствителност
(NETD)
Зрително поле/мин. фокусно
разстояние
Геометр. разделителна
способност (IFOV)
Висока разделителна
способност (пиксели/IFOV) опция
Честота-опресняване
Фокусиране
Спектрален обхват

Стойност
FPA 320 x 240 пиксела
< 30 mK при 30°C (86°F)
30° x 23°/0.1 m (0.33 ft)
Телеобектив (опция): 11° x 9°/0.5
m (1.64 ft)
1.7 mrad (стандартен обектив)
0.6 mrad (телефото обектив)
640 x 480 пиксела / 1.06 mrad
(стандартен обектив) 0.38 mrad
(телефото обектив)
33 Hz за държави от ЕС,
Автоматично/ръчно
8 - 14 μm

За целите на изследването в катедра „Енергетика“ на факултет „Техника и
технологии“ – Ямбол към Тракийски университет – Стара Загора е разработена
отоплителната инсталация с източник на топлина електрически котел (фигура 3).

Фиг.3. Отоплителната инсталация с източник на топлина електрически котел

Термографско визуализиране обезвъздушаване на отоплително тяло.
Направено е заснемане на изменението на температурата на отоплителното
тяло за период от 70s. На фигура 4 са представени различните етапи на заснемане.
Вижда се, че чрез използвания метод може косвено да се определи степента на
обезвъздушаване на отоплителното тяло.
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t=0s

t=12s

t=24s

t=36s
t=50s
70s
Фиг.4. Термографско визуализиране обезвъздушаване на отоплително тяло

Определяне на площите от снимките с различни температурни зони.
С термовизионната камера в интервал от 10s са заснети последователно
серия цифрови изображения на стоманен панелен радиатор, включен в отоплителна
инсталация. Използван е програмен продукт IC Measure, предназначен за работа с
индустриални видеокамери. Извършено е измерване от направените снимки на
площите от отоплителното тяло с различни температурни зони, като предварително
софтуера е настроен чрез обект с известни пространствени размери (еталон)
(фигура 5).

Фиг.5. Определяне на площите от снимките с различни температурни зони с
програмен продукт IC Measure

Определяне на ефективността на отоплителното тяло.
Съставена е характеристика, описваща изменението на ефективността на
отоплителното тяло по време на обезвъздушаването. Изследвани са четири модела
за описване на опитните данни – линеен, експоненциален, полиномен и сума от
синуси. С най-голяма точност се описват резултатите от изследването от модела
„сума от синуси от втори ред“.
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Общият вид на този модел е:
(1)
Със средствата на програмна система Matlab [9] и инстумента Curve Fitting Tool
са определени параметрите на този модел при 95% доверителен интервал. Като
критерии за оценка на модела са използвани коефициент на регресия R2, сума от
квадратите на грешките SSE и корен от средноквадратичната грешка RMSE. На
фигура 6 е представен общ вид на данните и апроксимиращата крива, получена от
изследвания модел. В таблица 2 са представени резултатите от апроксимация на
опитните данни чрез модел от тип „сума от синуси от втори ред“.
Таблица 2. Параметри и оценъчни коефициенти на модел сума от синуси
Общ вид
a1 = 1,487
b1 = 0,021
c1 = 0,571
a2 = 0,745
b2 = 0,034
c2 = 3,371
2
R = 0,973
SSE = 0,03
RMSE = 0,021

Коефициенти

Резултати от оценка адекватността на
модела при 95% доверителен интервал

Доказателство за адекватността на използвания модел са високата стойност
на коефициента R2=0,97 и ниските стойности на грешките SSE и RMSE, които са помалки от 5%.
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Фиг.6. Определяне на ефективността на отоплително тяло

4. Заключение
Термографията е иновативна технология за диагностика и контрол.
Термографска камера Testo 885-2 е прецизна камера с добро качество на
картината, която има приложение при изследвания в различни сфери.
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Извършено е термографско визуализиране на обезвъздушаването на
отоплително тяло и е съставена е характеристика, описваща изменението на
ефективността на отоплителното тяло.
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СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМИТЕ
(Бенчмаркинг, Реинженеринг и Системи за управление)
Камелия Янева
ЛТУ – София, ф-т Стопанско управление, е-mail: ka_mi_ka@abv.bg
Резюме: В доклада са представени съвременни подходи за управление на
фирмата (организацията) – бенчмаркинг, реинженеринг и системи за управление.
Ключови думи: бенчмаркинг, реинженеринг, системи за управление –
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27004, SA 8000.
ВЪВЕДЕНИЕ
„Утрешният ден винаги идва. Той винаги е различен. И даже наймощната фирма се оказва с неприятности, ако не е работила
върху бъдещето си. Да си сюрпризиран от това, което се случва,
е риск, който дори и най-богатата фирма не може да си позвали”
Питър Дракър
Драстичните промени в световния бизнес, свързани с глобалната пазарна
конкуренция, научно-техническите нововъведения, ограничените ресурси и новите
виждания за работните места, заетостта и управлението все повече налагат
прилагане на съвременни методи за управление.
Днес сме свидетели на рязко изостряне на конкуренцията в световен мащаб.
Тази конкретна борба се води на няколко равнища - международно, национално и
фирмено. Залогът е изключително огромен - място в световната система на
разделение на труда и пазара. Този, който успее да произвежда качествена
продукция си осигурява: висока степен на добавена стойност, висока норма на
печалба и успешно развитие.
Ключов фактор за успех в условията на силна конкуренция е качеството,
разбирано в широк смисъл. Самото качество следва да се разглежда не като
моментно улавяне на изискванията на потребителите, а като един дългосрочен
системен подход при управлението за усъвършенстване на дейността на
организацията (фирмата). Това означава, че проблемите в организацията следва да
се разглеждат през призмата на стратегическото управление.
РЕИНЖЕНЕРИНГ
Реинженерингът като концепция прохожда през 80-те години във Ford, HewlettPackard, Mutual Benefit Life и други компании, които преустройват кардинално част от
бизнес процесите си. Терминът се появява през 90-е години в работите на М. Хамaр
и Т. Давенпорт, които създават съответна теория.
Създателите на теорията за реиженеринга М. Хамар и Д. Чампи дефинират
този подход за управление като „Фундаментално преосмисляне и радикално
препроектиране на бизнес процесите за достигане на драстични подобрения в
основните показатели на предприятието (оценката на разходите, качеството,
услугите, бързина на доставката и обслужването и т.н.)” т.е. радикално преустройство
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на организацията, което позволява да се осъществи пробив в бизнеса и значително
да бъдат изпреварени конкурентите. Това определение съдържа четири ключови
думи.
Първата ключова дума е “фундаментално”, т.е. фундаментално
преосмисляне на това, което вършим в момента и търсене на възможности за
замяна на старото с новото.
Втората ключова дума е “радикално”, т.е. радикално преструктуриране на
съществуващите дейности, което означава, че нещата се разглеждат в тяхната
същност. Игнорират се всички съществуващи структури и процедури, като се
намират изцяло нови пътища за постигане на целите. Радикалните промени в
резултат от процеса на реинженеринг могат да бъдат водещи само когато са добре
осъществени. Опитът от приложението му показва 90% намаление на разходите или
времето за управление, 90% нарастване на качеството и удовлетвореността на
потребителите, 80% намаляване на пропуските и грешките. В този смисъл
реинженерингът е преоткриване на дейността, а не просто нейното
усъвършенстване, разширяване или модифициране.
Третата ключова дума е “процес”, т.е. всички дейности в организацията се
разглеждат като процеси с необходимите входящи и изходящи ресурси.
Четвъртата ключова дума е “драстични”. Процесът на реинженеринг не е
просто постигане на значително усъвършенстване. По-скоро той е своеобразен скок
в стопанската дейност.
Световната практика показва, че съществуват три типа фирми, които
предприемат реинженеринг.
Първите обикновено са фирми, които имат сериозни проблеми. Те просто
нямат избор.
Вторият тип са тези, които нямат сериозни текущи проблеми, но тяхното
ръководство прогнозира бъдещи неуспехи. На пръв поглед финансовите резултати
може да са задоволителни, но могат да съществуват заплахи от нови конкуренти,
промяна на изискванията на потребителите, промяна на законова и нормативна
база.
Третият тип фирми, насочващи се към реинженеринг са тези, които са в
особено положение. Видими трудности за настоящия момент и в близък план не се
наблюдават, но техния мениджмънт е във висока степен мотивиран и агресивен.
Реинженерингът на стопанските процеси се приема като възможност за понататъшно превъзходство над конкурентите.
Голяма част от мениджърите не отдават голямо значение на процесите. Една
от най-важните ключови думи в даденото определение за реинженеринг е “процес”.
Много по-често те се съсредоточават върху работата, задачите, хората, структурите
и по-малко върху процесите. Известно е, че при изпълнение на процесите се
създават продукти, полезни за потребителите.
Процесът на реинженеринг на стопанската дейност е управленчески процес.
Той е насочен към формулиране на мисията, анализ на решаващите фактори на
успеха, проектиране на организационно-управленската структура и препроектиране
на основните стопански процеси. За мениджърите това е своеобразно
предизвикателство по отношение на преосмисляне на традиционните методи на
организация и управление на дейността. Много водещи световни компании постигат
и държат лидерство, благодарение на процеса на реинженеринг на тяхната дейност.
Компаниите, които използват тази техника постигат значителни резултати. Чрез
нейното приложение се постигат по-добри връзки с потребителя, намалява се
времето за реализация на продукцията, повишава се равнището на ефективност и
рентабилност на производството. Или с други думи, процесът на реинженеринг на
59

ХХV INTERNATIONAL CONFERENCE „MANAGEMENT AND QUALITY” FOR YOUNG SCIENTISTS
11 – 12 May 2016, Faculty of Technics and Technologies - Yambol

стопанската дейност е радикално преструктуриране на дейността като цяло или на
отделните процеси с оглед осигуряване на най-високо равнище на ефективност. За
разлика от непрекъснатия процес на усъвършенстване, реинженерингът на
дейността предизвиква потребността от даден процес. При положение, че процесът
действително е необходим за неговото проектиране, реинженерингът използва
различни средства.
Цел на реинженеринг на бизнес-процесите e системна реорганизация на
материалните, финансовите и информационните потоци за:
 Преминаване от функционален към процесен подход на управление;
 Опростяване на организационната структура;
 Преразпределение и минимизиране на използването на различни ресурси;
 Съкращаване на сроковете за реализиране на потребностите на клиентите;
 Повишаване на качеството на обслужването им.
Характерни черти на реинженеринг на бизнес-процесите (BPR) са:
Продължителност - BPR се разглежда като еднократен краткосрочен проект.
Целта е да бъде преустроен по еталон някой от водещите за организацията
процеси.
Стойност на промените - При BPR промените са радикални, което винаги
изисква големи капиталовложения. Невъзможно е да се извърши реинженеринг
едновременно на всички процеси – това е твърде рисковано и скъпо. Ефектът от
реинженеринга би бил нищожен, ако се провежда на фона на функционална
организация, която не е възприела процесния подход и не е реконструирала в
съответствие с това процесите си.
Обхват на промените - При BPR избраните процеси (примерно 4 от 500) се
променят по кардинален начин, така че да достигнат, а в някои случаи и да
надминат световното ниво. Това определя сравнително малък обхват на промените
и може да е ефективно само ако резултатите дадат скокообразно предимство пред
конкурентите.

Подход при реинженеринг
на бизнес-процесите
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Процесите в дадена организация, които могат да бъдат включени за
реинженеринг са:
 Процес на проектиране;
 Научно-изследователска и развойна дейност;
 Други дейности (договаряне и др.);
 Процеси на преработка (преработване на суровините в продукти);
 Материално - техническо снабдяване и Логистика;
 Управление на: материалните запаси, дистрибуторските канали и веригите
за доставка;
Въпросите, на които трябва да бъде даден отговор преди реинженеринга са:
І. По отношение характера на настоящата дейност
- Какъв е предмета на дейност?
- Колко бързо се променя дейността и защо?
- Кои са силните и слабите страни?
ІІ. Основни фактори на успеха
- Кои са ключовите фактори на успеха, на които се надяват потребителите?
- Кои са настоящите потребители?
- Ще се запазят ли настоящите потребители и в бъдеще?
ІІІ. Възможности за подобряване на процесите
- В кои направления конкуренцията е по-силна?
- До колко ефективно можем да приложим процеса на непрекъснато
усъвършенстване?
- Кои процеси се нуждаят от реинженеринг?
Етапите за осъществяване на реинженеринга са:
І етап - Идентифициране на възможните реинженерингови процеси
ІІ етап - Събиране и обобщаване на информация необходима за оценка на
дълбочината на въздействие на всеки проект.
ІІІ етап - Оценка и избор на най-добрия проект
ІV етап - Реализиране на избрания и утвърден проект
БЕНЧМАРКИНГ
С термина „бенчмаркинг”, се обозначава един от инструментите за
усъвършенстване на дейността на компаниите. Названието на метода произхожда
от английските думи „bench” (ниво, височина) и „mark” (маркер) и се трактува
различно - „опорен маркер“, „еталонно сравнение“ и др. Това е метод за
непрекъснато усъвършенстване на дейности от всякакъв вид и ниво чрез сравнение
с еталон. При това еталонът не остава постоянен. Той съответства на измененията
на външните и вътрешните условия – промяна на икономическата обстановка в
страната, промяна на бизнес климата, промяна на състоянието на компанията или
промяна на основната дейност на компанията и др.
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Според Робърт Камп „Бенчмаркингът е търсене на най-добрите практики в
промишлеността (бизнеса), което води до съвършенство в дейността”.
Бенчмаркингът е процес на идентифициране, разбиране и адаптиране на
изтъкнати практики и техники от организации от цял свят, с цел подпомагане на
собствената организация да усъвършенства дейността си т.е. концепция,
обединяваща естествения стремеж на организациите към самия процес на
усъвършенстване, а най-кратката дефиниция за “бенчмаркинг” е: “еталон” или
“измервателен стандарт” при извършване на сравнение.
Бенчмаркингът е процес на управляема промяна, при който се: използва
подход на дисциплина и структуриране; посочва точно какво се нуждае от промяна;
указва как точно да се извърши промяната; идентифицира потенциала за
подобряване; създава желание за промяна.
Бенчмаркинг = търсене на нови идеи + адаптацията им + прилагането им.
Бенчмаркингът цели да постигне усъвършенствана дейност върху други
техники за промяна, а не както е например при реинженеринг на бизнес процеса,
който обикновено почива върху вътрешното мислене за усъвършенстване на
дейността. Бенчмаркингът почива върху външни техники (еталони) за
усъвършенстване на дейността в дадена организация.
Ползите от бенчмаркинга са:
 разработва реалистични дългосрочни цели и стратегически задачи;
 установява реалистични цели на действие, които трябва да получат
практическата си реализация;
 окуражава борбата за съвършенство, нестандартно мислене и новаторски
дух;
 създава по-дълбоко разбиране на конкурентите и динамиката на
промишлеността;
 набляга върху чувствителността към непрекъснато променящите се
изисквания на потребителя.
Предпоставките за извършване на бенчмаркинг са:
 насоки и подкрепа от страна на ръководството;
 систематичен подход;
 научно-изследователски средства;
 изграждане на мрежа; код на поведението;
 обучение на членовете на работния екип (група) и собствениците на
технологията (производството);
 вътрешна база данни на изследователските планове, резултати и отчети по
програмата;
 вътрешни комуникации за обмяна на успехите и обучението.
Етапите за осъществяване на бенчмаркинга са:
Етап 1. Планиране на изследването
 сформиране на работния екип по бенчмаркинг;
 определяне на процеса, който ще бъде предмет на бенчмаркинг;
 изготвяне документацията на текущия процес;
 дефиниране на тематичните области за събиране на данни.
Етап 2. Събиране на данни
 идентифициране на потенциалните партньори по бенчмаркинг;
 планиране на методите за събиране на данни;
 извършване на първично изследване;
 подготовка за посещение и извършване на посещение на работното място;
 написване на отчет за посещението на работното място.
Етап 3. Анализиране на данните
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 стандартизиране на производствените данни;
 изграждане на матрица за сравнение;
 идентифициране на най-добрата практическа дейност;
 определяне на “помощници” в процеса.
Етап 4. Адаптиране
 съобщаване на изводите и ангажиране с извършване на промените;
 поставяне на цели за елиминиране на пропуските;
 адаптиране на “помощниците”;
 разработване на план за внедряване на практическата му реализация;
 управление и отчитане на процеса.
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ(СУ)
Всяка една фирма и организация се стреми да постигне непрекъсваемост на
съществуването си в продължителен период от време. Това се постига чрез
създаване на системи за управление, които да обхващат управлението на всички
процеси в организацията.
Различните системи за управление могат и се прилагат с цел непрекъснати
подобрения в дейността на организацията.
Най-често прилаганите СУ са:
 Система за управление на качеството (СУК) – ISO 9001;
 Система за управление безопасността на храните (СУБХ) – ISO 22000
(НАССР, IFS, BRC);
 Система за управление на околната среда (СУОС) – ISO 14001;
 Система за здравословни и безопасни условия на труд (СУЗБУТ) OHSAS 18001;
 Система за управление сигурността на информацията (СУСИ) – ISO 27001;
 Система за управление на социалната отговорност (СУСО) – ISO 26000 /
SA 8000.
Последните десетилетия утвърдиха качеството като важен елемент и мощен
лост за постигане на конкурентоспособност в дългосрочен план. ISO 9001 е
международен стандарт за управление на качеството, приложим за всички
организации. Стандартът е построен върху осем фундаментални принципа за
управление на бизнеса:
 насоченост към клиентите;
 лидерство на ръководителите;
 приобщаване на хората;
 изграждане на бизнес процеси;
 системен подход в управлението;
 постоянно подобряване на дейността;
 вземане на решения, основаващи се на факти;
 взаимноизгодни отношения с доставчиците.
ISO 14001 е международен стандарт за управление на въздействията върху
околната среда, а ползите от него са:
 подобрява вашия имидж и общественото доверие;
 редуцира разходите за енергия и суровини;
 намалява риска от екологични инциденти;
 осигурява по-ниски застрахователни премии;
 дава сигурност за инвеститорите и контролните органи;
 облекчава получаването на комплексни разрешителни.
OHSAS 18001 е международен стандарт за здравословни и безопасни условия
на труд. Какви са ползите от OHSAS 18001 ?
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 подпомага контрол ви на риска за здравето и безопасността на персонала;
 инвестиция в служителите;
 гарантиране сигурността и безопасността на работните условия.
ISO 27001 е международен стандарт за сигурността на информацията и помага
да:
 разберете спецификата на организация ви по отношение защитеността на
информацията и необходимостта от политика, процедури и цели свързани
със сигурността на информацията;
 внедрите система за управление на рисковете, свързани със сигурността на
информацията в контекста на вашия бизнес;
 наблюдавате и преглеждате ефективността на Вашата СУСИ;
 усъвършенствате непрекъснато организация си, чрез вземане на решения,
базирани на факти.
Стандартите ISO 2600/SА 8000 за социалната отговорност помагат да:
 повишите доверието на клиентите към вас;
 завоювате нови пазари;
 подобрите снабдителската верига;
 поддържате корпоративни връзки и повишаване имиджа на организацията;
 комуникирате;
 подкрепите служителите (персонала) и мотивацията му, което директно
рефлектира върху качеството на продукцията;
 се подготвите да посрещнете обществената проверка и съобразяването със
законите.
Стандартът ISO 22000 е международен стандарт за безопасност на храните, а
ползите от него са:
 гарантира безопасност на храните и проследимост съгласно изискванията;
 редуцира опасностите до приемлив минимум;
 намалява загубите от некачествена продукция;
 идентифицира проблемите преди да възникнат;
 създава доверие у контролните органи;
 помага за изграждане на дълготрайни партньорски отношения.
Съвременните подходи за управление на фирмите неизменно са свързани
постоянното подобрение. Идеята за постоянни
подобрения
в
стопанската
активност
на
Планиране
организациите се отнася до процесите, качеството на
(Plan)
продукцията и системата за мениджмънт. Тази идея
активно се разработва след 50-те години на ХХ век от
Цикъла на
Деминг, Файгенбаум, Джуран, Кросби, Исикава, Деминг (PDCA)
Тагучи и други водещи специалисти в областта на
качеството.
Именно пътя към подобренията стои в основата
Действие
Изпълнение
(Do)
(Act)
на много от съвременните концепции за развитие на
бизнеса. Като цяло при използване на СУ на базата
на
международните
стандарти
за
добрата
управленска
практика,
ефикасният
модел
е
прилагане цикъла на Деминг (PDCA), състоящ се от
Проверка
логическа последователност от четири повтарящи се
(Check)
стъпки за систематично усъвършенстване.
Днес постоянните подобрения се считат като едно от основните средства за
повишаване на конкурентоспособността на организациите. Подобренията трябва да
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бъдат заложени в структурата и характера на организацията, а постоянните
подобрения да са цел на всеки поотделно и на организацията като цяло.
ИЗВОД
Дългите години упорита работа за подобряване на качеството изчерпаха
възможностите за постигане на конкурентно предимство само на база качество.
Мениджърите във високоразвитите страни се справят с този проблем без да се
замислят, т.е. те са постигнали т.н. “неосъзната компетентност”. Вниманието за
постигане на конкурентно предимство се насочи към нови управленски парадигми,
свързани с постигане на съвършенство в управление на бизнеспроцесите,
партньорството с доставчици и клиенти, повишаване на нивото на “човешкия
капитал” и на корпоративната устойчивост и социална отговорност пред обществото.
т.е. за постигане на съвременен мениджмънт на една организация е необходимо
дейностите да се изграждат по моделите на международните стандарти ЕN ISO
9001, ОНSAS 18001, ЕN ISO14001 и други, т.е. управлението на фирмата да включва
изискванията определени от тези стандарти, както и на подходите Бенчмаркинг и
Реинженеринг.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблемът за качеството през 21-вия век е в съвременните подходи за
управление на фирмите. Той продължава да се развива непрекъснато и става все
по-сложен и по-сложен. Развитието и свързаните с него “завихрения” все още
продължават, но по-хубавото е напред в бъдещето. То е пред тези, които сега
работят и пред тези, които ще работят в тази област, но пред всички тях, стои
сложната и примамлива задача: да се даде възможност на цели страни да си
съперничат в световното съревнование за лидерство по качество на продуктите и
услугите, по качество на живота, прилагайки най-добрите подходи, стратегии и
методи за успех.
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Abstract: A study conducted among students aiming to establish the extent of
unauthorized use of e-resources and e-services during the exam. Check massiveness of
this phenomenon and to find links between certain success, attending classes and more.
Keywords: e-learning, e-resources, e-services,
1. Увод
Според Европейската комисия, електронното учене е дефинирано като
„ориентиран към учещия подход на използване на нови мултимедийни технологии и
на Интернет за подобряване на качеството на учене чрез улесняване на достъпа до
ресурси и услуги, както и до отдалечен обмен и колаборация”.
Ползите от неговото развитие са безспорни. То променя начина на
преподаване. Повишава стандартите, предоставя възможности за разширяване на
обучението през целия живот, персонализиране и създаване на предпоставки за
обогатяване на учебния опит и качеството на обучение.
Разбира се, то не може да замени преподавателите и тяхната рутина и
натрупан опит, но заедно с традиционните методи може да повиши качеството на
преподаване. Електронното обучение, уеб-базираното обучение, обучението онлайн
и дистанционното обучение са широко използвано в наши дни. Често се залагат
твърде големи надежди за грандиозен качествен скок в нивото на знания и на
разбиране на учебния материал чрез прилагането им.
Целта на настоящото изследване е да погледне на всичко това в друга
светлина. Използват ли се електронните мобилни устройства, както и е-ресурсите,
като част от е-обучението като непозволени по време на изпит? Да се провери
степента на това явление. Дали то е повсеместно и масово или то има инцидентен
характер. Има ли зависимост от средният успех, присъствието им на занятия?
2. Методи и материали:
Изследването е ограничено само в рамките на Факултет “Техника и технологии”
гр. Ямбол, към Тракийски университет – гр. Стара Загора .
Студентите, участващи в това проучване са избирани по случаен принцип, без
оглед на пол, среден успех и т.н. Анкетирани са анонимно 79 студенти (44 жени и 35
мъже) от всички специалности, курсове и групи. Всички студенти са участвали
доброволно в проучването. Бяха информирани за целта и употребата на събраната
информация от изследването. Данните от изследването са събрани през месец май
2016 година.
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Проучване: използвана е градираща скала от пет точки изразена в проценти 020%, 20-40%, 40-60%, 60-80%, 80-100% - интервална и за успеха на студента рангова скала, което позволява на участниците да покажат колко много (в различна
степен) те са съгласни или не са съгласни със серията от изявления.
3. Резултати:
Получени са следните резултати от изследването:
Резултати от анкетата
1 Вашият пол
2 Вашата възраст
3 Вашият среден успех

4

5
6
7

8

Каква е степента на
присъствието Ви на учебни
занятия?
Предпочитате ли Вашите
учебници да са в електронен
пред хартиен вид?
Чувствате ли се ощетени по
време на изпит?
Използвате ли непозволени
средства по време на изпит?
Ползвате ли учебните пособия
в електронен вид чрез мобилни
устройства непозволено по
време на изпит?

М - 35
Под 25

Ж - 44
25-30

Среден - Добър 6
41

30-35
35-40
Над 40
Много
Отличен добър 6
26
40-60% 60-80% 80-100%

0-20%

20-40%

3

9

18

24

25

8

10

19

20

22

45

16

8

4

6

35

20

11

8

5

44

17

11

3

4

Ще изследваме отговорите на студентите на два въпроса, като ще се опитаме
да потърсим връзка между качествените променливи по два признака.
1. Каква е степента на присъствието Ви на учебни занятия?
a) 0-20%;
b) 20-40%;
c) 40-60%;
d) 60-80%;
e) 80-100%.
2. Ползвате ли учебните пособия в електронен вид чрез мобилни устройства
непозволено по време на изпит?
a) 0-20%;
b) 20-40%;
c) 40-60%;
d) 60-80%;
e) 80-100%.
Ще се опитаме да търсим връзка между качествените променливи по двата
признака т.е. дали студентите посещавали по-често занятия ползват учебните
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пособия в електронен вид чрез мобилни устройства по време на изпит или между
тези признаци няма никаква връзка. Ще заложим следната хипотеза, която ще
означим с H0: Признаците са независими. Ще заложим и алтернативна хипотеза в
случай, че не се изпълни хипотезата H0, H1: Признаците са не са независими. Това
означава, че има връзка между степента на присъствие на студентите на занятия и
дали ползват учебните пособия в електронен вид чрез мобилни устройства по време
на изпит. [1, 2, 3]
За нашата задача, ще използваме  2 анализа който служи за проверка на
статистически хипотези за връзка между качествени променливи, какъвто е точно и
нашият случай. За измерване на силата на връзката се използват коефициентите на
контингенция, между които най-пригоден за всяка размерност на таблицата на
свързаните признаци е коефициентът на Крамер.

V

2
n * min(k  1, r  1)

Връзката е:
Слаба - V=0-0,29;
Средна - V=0,30-0,59;
Силна - V=0,60-1.
На таблица 1 са показани емпиричните честоти. По вертикалата са нанесени
нивата на първи признак (въпрос 1), а по хоризонтала са нанесени нивата на втори
признак (въпрос 2).
Таблица 1.
0-20%
0-20%
20-40%
40-60%
60-80%
80-100%
Общо

1
6
4
15
18
44

20-40%
1
1
5
6
4
17

40-60%
1
1
6
2
1
11

60-80%
0
0
1
0
2
3

80-100%
0
1
2
1
0
4

Общо
3
9
18
24
25
79

На следващата таблица са показани очакваните честоти:
Таблица 2.
0-20%
20-40%
40-60%
60-80%
80-100%
Общо

0-20%
1,67089
5,01266
10,02532
13,36709
13,92405
44,00000

20-40%
0,64557
1,93671
3,87342
5,16456
5,37975
17,00000

40-60%
0,41772
1,25316
2,50633
3,34177
3,48101
11,00000

60-80%
0,113924
0,341772
0,683544
0,911392
0,949367
3,000000

80-100%
0,151899
0,455696
0,911392
1,215190
1,265823
4,000000

Общо
3,00000
9,00000
18,00000
24,00000
25,00000
79,00000

Съществуват ограничения за приложение на Хи-квадрат критерия: при
четириклетъчните таблици, когато една от очакваните стойности е по-малка от 5; в
останалите случаи, когато повече от 20% от клетките имат очаквани стойности под
5. Тук имаме 18 клетки, чиито стойности са по-малки от 5. Това ограничение се
преодолява, като се извърши обединяване на съседни разновидности. Това и ще
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направим. Ще обединим диапазона на 0-20% и 20-40% и 40-60% в един и 60-80% и
80-100%, както и на въпрос 2 - ще обединим 40-60%, 60-80% и 80-100% в един 40100% - Таблица 3. [1, 2]
Таблица 3.
0-20%
20-40%
40-100% Общо
0-60%
11
7
12
30
60-100%
33
10
6
49
Общо
44
17
18
79
На таблица 4 са показани теоретичните (очакваните) честоти
Таблица 4.
0-60%
60-100%
Общо

0-20%
16,70886
27,29114
44,00000

20-40%
6,45570
10,54430
17,00000

40-100%
6,83544
11,16456
18,00000

Общо
30,00000
49,00000
79,00000

За проверка на хипотезата за независимост на два признака ще пресметнем
статистиката  2  9,50 ; броя на степените на свобода f = (2-1)(3-1) =2; минималното
ниво на значимост

P{122  9,50}  0.0086 .
Това означава, че при независими признаци вероятността да получим стойност
същата както при опита или по-голяма е практически нула, поради това ние ще
отхвърлим нулевата хипотеза H0 и ще приемем алтернативната хипотеза H1:
Признаците не са независими, а именно - можем да смятаме, че има връзка,
зависимост между степента на присъствие на студентите на знания и дали ползват
учебните пособия в електронен вид непозволено чрез мобилни устройства по време
на изпит. [1, 2]

V  0,34
Ще изследваме отговорите на студентите на още два въпроса, като ще се
опитаме да потърсим отново връзка между качествените променливи по два
признака.
1. Вашият среден успех
a) Среден;
b) Добър;
c) Много добър;
d) Отличен.
2. Ползвате ли учебните пособия в електронен вид чрез мобилни устройства
непозволено по време на изпит?
a) 0-20%;
b) 20-40%;
c) 40-60%;
d) 60-80%;
e) 80-100%.
Ще заложим следната нулева хипотеза, която ще означим с H0 : Признаците са
независими. Няма връзка между средния успех на студентите и това дали ползвате
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ли учебните пособия в електронен вид чрез мобилни устройства по време на изпит.
Ще заложим и алтернативна хипотеза в случай, че не се изпълни хипотезата H0, H1:
Признаците не са независими. Това означава, че има връзка между посочените погоре признаци. Отново ще използваме  2 анализа.
На таблица 5 са показани емпиричните честоти. По вертикалата са нанесени
нивата на първи признак (въпрос 1), а по хоризонтала са нанесени нивата на втори
признак (въпрос 2).
Таблица 5.
Среден - Добър
Много добър - Отличен
Общо

0-20%
23
21
44

20-40%
8
9
17

40-100%
16
2
18

Общо
47
32
79

На таблица 6 са показани теоретичните честоти
Таблица 6.
Среден - Добър
Много добър- Отличен
Общо

0-20%
26,17722
17,82278
44,00000

20-40%
10,11392
6,88608
17,00000

40-100%
10,70886
7,29114
18,00000

Общо
47,00000
32,00000
79,00000

За проверка на хипотезата за независимост на два признака ще пресметнем
статистиката  2  8,49 ; броя на степените на свобода f = (2-1)(3-1) = 2;
минималното ниво на значимост

P{92  8,49}  0.014 .
Последното означава, че при независими признаци вероятността да получим
стойност същата както при опита или по-голяма е почти нулева, поради това ние ще
отхвърлим нулевата хипотеза H0 и ще приемем алтернативната хипотеза H1:
Признаците не са независими, а именно - можем да смятаме, че има връзка меджу
средния успех на студентите и дали ползват учебните пособия в електронен вид
чрез мобилни устройства непозволено по време на изпит.

V  0,32
Ще изследваме отговорите на студентите на още въпроси, като ще се опитаме
да потърсим отново връзка между качествените променливи по два признака.
1. Предпочитате ли вашите учебници да са в електронен пред хартиен вид?
a) 0-20%;
b) 20-40%;
c) 40-60%;
d) 60-80%;
e) 80-100%.
2. Ползвате ли учебните пособия в електронен вид чрез мобилни устройства
непозволено по време на изпит?
a) 0-20%;
b) 20-40%;
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c) 40-60%;
d) 60-80%;
e) 80-100%.
Ще заложим следната нулева хипотеза, която ще означим с H0: Признаците са
независими. Няма връзка между това студентите да предпочитат учебните пособия
да са в електронен пред хартиен вид и това дали ползват учебни пособия в
електронен вид чрез мобилни устройства по време на изпит. Ще заложим и
алтернативна хипотеза в случай, че не се изпълни хипотезата H0, H1: Признаците са
не са независими. Това означава, че има връзка между посочените по-горе
признаци. Отново ще използваме  2 анализа [3].
На таблица 7 са показани емпиричните честоти. По вертикалата са нанесени
нивата на първи признак (въпрос 1), а по хоризонтала са нанесени нивата на втори
признак (въпрос 2).
Таблица 7.
0-20%
20-40%
40-100% Общо
0-60%
22
8
7
37
60-100%
22
9
11
42
Общо
44
17
18
79
На таблица 8 са показани теоретичните честоти
Таблица 8.
0-60%
60-100%
Общо

0-20%
20,60759
23,39241
44,00000

20-40%
7,96203
9,03797
17,00000

40-100%
8,43038
9,56962
18,00000

Общо
37,00000
42,00000
79,00000

За проверка на хипотезата за независимост на два признака ще пресметнем
  0,63 ; броя на степените на свобода f = (2-1)(3-1) = 2; минималното ниво на
значимост
2

P{92  0,63}  0,728.
Tова означава, че при независими признаци вероятността да получим стойност
същата както при опита или по-голяма е много голяма, поради това ние ще приемем
хипотеза H0: Признаците са независими, а именно - можем да смятаме, че няма
връзка меджу това дали предпочитат учебни пособия в електронен вид и дали
ползват учебните пособия в електронен вид непозволено чрез мобилни устройства
по време на изпит.

V  0,08
Ще изследваме отговорите на студентите на още два въпроса, като ще се
опитаме да потърсим отново връзка между качествените променливи по два
признака.
1. Чувствате ли се ощетени по време на изпит?
a) 0-20%;
b) 20-40%;
c) 40-60%;
d) 60-80%;
e) 80-100%.
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2. Използвате ли непозволени средства по време на изпит?
a) 0-20%;
b) 20-40%;
c) 40-60%;
d) 60-80%;
e) 80-100%.
Ще заложим следната нулева хипотеза, която ще означим с H0: Признаците са
независими. Няма връзка между това дали студентите се чувстват ощетени и че
ползват непозволени средства по време на изпит. Ще заложим и алтернативна
хипотеза в случай, че не се изпълни хипотезата H0, H1: Признаците са не са
независими. Това означава, че има връзка между посочените по-горе признаци.
Отново ще използваме  2 анализа.
На таблица 9 са показани емпиричните честоти. По вертикалата са нанесени
нивата на първи признак (въпрос 1), а по хоризонтала са нанесени нивата на втори
признак (въпрос 2).
Таблица 9.
0-60%
60-100%
Общо

0-20%
31
4
35

20-40%
13
7
20

40-100%
17
7
24

Общо
61
18
79

На таблица 10 са показани теоретичните честоти
Таблица 10.
0-60%
60-100%
Общо

0-20%
27,02532
7,97468
35,00000

20-40%
15,44304
4,55696
20,00000

40-100%
18,53165
5,46835
24,00000

Общо
61,00000
18,00000
79,00000

За проверка на хипотезата за независимост на два признака ще пресметнем
  4,81; броя на степените на свобода f = (2-1)(3-1) = 2; минималното ниво на
значимост
2

P{92  4,81}  0,08 .
Последното означава, че при независими признаци вероятността да получим
стойност същата, както при опита или по-голяма, е малка, поради това ние ще
отхвърлим нулевата хипотеза H0 и ще приемем алтернативната хипотеза H1:
Признаците са не са независими, а именно - можем да смятаме, че има връзка
между това дали студентите се чувстват ощетени и че ползват непозволени
средства по време на изпит.

V  0,24

4. Изводи:
1. Студентите, които не са присъствали или са присъствали сравнително малко
на учебни занятия са най-склонни да прибягват до непозволени средства по време
на изпит (Резултати от анкетата).
2. Студентите с най-нисък успех са най-склонни да прибягват до непозволени
средства по време на изпит (Резултати от анкетата).
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3. Можем да считаме, че няма връзка между, това дали предпочитат учебни
пособия в електронен вид и непозволеното ползване на учебните пособия в
електронен вид чрез мобилни устройства по време на изпит. Коефициентът на
Крамер е практически нула, което означава, че тази връзка е толкова слаба, че може
да се пренебрегне.
4. Студентите, които се чувстват ощетени по време на изпит, по една или друга
причина, се оказват точно тези, които не ползват непозволени средства по време на
изпит.
5. Явлението да се използват непозволено е-ресурсите и е-услугите, като част
от е-обучението, по време на изпит няма масов характер и не е придобило
застрашителни размери. Студентите, които прибягват до това не държат да получат
задълбочени знания по дисциплината. Това са студентите с най-ниска посещаемост
на учебните занятия и най-нисък успех.
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Краток извадок
В статье рассмотрено существующее приборное обеспечение для контроля
качества моторных масел в условиях автопредприятиях.
Ключевые слова: исследовательская лаборатория, моторное масло, прибор
экспресс-анализа, носимая лаборатория, вискозиметр, денсиметр, капельная
проба.
Не на каждом автопредприятии имеется возможность содержать
исследовательскую лабораторию или даже периодически отправлять моторные
масла на анализ. Однако некачественные смазочные материалы способны
испортить дорогостоящий двигатель. Таким образом, большое количество
предприятий несут значительные убытки, не говоря уже о мелких коммерческих
фирмах. Эти причины привели к созданию приборов экспресс-анализа, которые
позволяют быстро оценить качество смазочных масел.
Первыми приспособлениями такого рода стали носимые лаборатории для
проведения экспресс-анализа смазочных масел, получившие распространение в
автохозяйствах. Они обычно представляют собой кейс снабором приборов и
реактивов для определения основных характеристик моторного масла. Оценку
изменения вязкости работавшего масла производят с помощью вискозиметра с
использованием керосина или дизельного топлива для разбавления [1].
Следующими составляющими лаборатории являются денсиметр, по шкале
которого определяется плотность масла, и набор химической посуды. Содержание
воды и щелочное число оцениваются физико-химическими способами. В
специальный стакан наливается проба масла, а затем – специальный реактив.
Далее стакан закрывается крышкой с манометром и проба тщательно
перемешивается встряхиванием. При этом происходит химическая реакция с
увеличением давления. Манометр тарирован так, чтобы показывать процентное
содержание воды или щелочное число. Существуют аналогичные приборы с
другими типами манометров,например-жидкостными. Окисление (по цвету
масляного пояска), загрязнение (по цвету ядра), моющие (по соотношению
диаметров d-ядра и D-диффузии) и диспергирующие свойства масла оцениваются
методом капельной пробы с использованием фильтровальной бумаги. В ядре
собираются углеродистые и другие нерастворимые в масле частицы, масло,
очищенное от них, расплывается по периферии. Растворимые продукты окисления
изменяют цвет масляного пояска от лимонного до темнокоричневого.
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Лаборатория проста в обращении и не требует специальной подготовки
обслуживающего персонала. Тем не менее, человеческий фактор может вносить
определенную погрешность в эксперименты. Другие недостатки лабораторий
связаны с необходимостью отбирать пробу моторного масла, а соответственно
ставить автомобиль на ТО. Кроме этого при проверке эксплуатационных материалов
при ТО-1 реактивов из набора хватит лишь на 30 полноценных анализов, что
приводит к увеличению стоимости технического обслуживания.
Для минимизации человеческого фактора, а также уменьшения стоимости
анализов, в последнее время активно внедряются автоматизированные системы
контроля, например, прибор «VPH 5G». Принцип его работы заключается в
оптическом сканировании пятна масла на фильтрованной бумаге. Время анализа
прибором не превышает 2-3 секунды, при этом возможно хранение результатов,
распечатка характеристик, сравнение различных экспериментов между собой.
Для анализа загрязненности жидкостей в СССР был разработан электронный
прибор ПКЖ-904 [2]. Электронный прибор встраивается в магистраль гидросистемы
для контроля чистоты жидкости в потоке без остановки оборудования или
используется в лаборатории для контроля отдельных проб жидкости, в том числе
топлив, масел, спиртов, бензинов и т.д.
Принцип работы прибора заключается в пропускании светового луча через
пробу жидкости, проходящую через прозрачный капилляр, при этом частицы
включений перекрывают световой поток, поступающий на фотоприемник. По
времени прерывания луча оценивается размер частиц, по частоте прерываний их
количество. И тоговая информация –количество частиц по размерам –выводится на
дисплей прибора.
Такие приборы основаны исключительно на физических принципах работы.
Например, по пропусканию и рассеянию света можно судить о примесях.
Совокупность электрофизических показателей–электропроводность, удельное
сопротивление, электрическая и магнитная проницаемость – позволит оценивать
определенные примеси моторного масла.
Плотность и вязкость связаны с акустической проницаемостью среды.
Приборы, измеряющие электрофизические показатели, создаются уже сегодня.
Однако спектр их применения пока невелик. Экспериментальные образцы таких
приборов имеют большие габариты, стоимость и предназначены для стационарных
лабораторий. Фирма BOSH предприняла ряд попыток создать универсальные
датчики для встроенных систем анализа моторного масла [3]. Такие датчики
позволили контролировать все важные показатели моторного масла: вязкость,
температуру, наличие механических примесей, воды, смолистых веществ. Однако
они имеют большую стоимость. Позже учеными этой же фирмы был создан
относительно дешевый датчик. На керамической подложке находится сенсор из
оксида алюминия [3].
Он определяет электрофизические параметры моторного масла и дает
информацию на бортовой компьютер автомобиля. Компьютер рассчитывает
вязкость, щелочное число и наличие влаги в залитом масле. Несложная программа
сравнивает эти значения с допустимыми и выдает заключение о необходимости
замены масла. Вопреки мнению создателей измеряемые параметры не являются
исчерпывающими. Кроме того, были созданы вязкостные датчики по конкурентной
технологии на основе пьезоэлектрических генераторов поверхностных акустических
волн.
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Таким образом, в перспективе наиболее используемыми станут встраиваемые
приборы, которые позволят контролировать характеристики эксплуатационных
жидкостей в режиме «реального времени». Естественно, водителю не нужна
ежесекундная информация о количестве присадок и других показателях масла.
Поэтому на панель приборов достаточно вывести сигнальную лампу о
необходимости замены моторного масла, непригодного к дальнейшей эксплуатации
по одному или нескольким наиболее важным контролируемым параметрам.
Подробная информация будет хранится в памяти прибора и при необходимости
выводится на дисплей бортового компьютера или внешнюю диагностическую
систему. Такая информация может понадобиться, например, при обосновании
рекламаций на используемые масла и технику в гарантийный период эксплуатации.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что существующие приборы
встроенного контроля показателей качества моторных масел обладают рядом
существенных недостатков, в связи с чем является актуальной задача разработки
новых эффективных способов контроля основных показателей масел, приемлемых
для использования в эксплуатационных условиях (в виде встроенных
диагностических систем).
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Abstract: This paper focuses on the stages in the automated design of ESUS. It
features decomposition problems, as well as the algorithms to solve them. The paper also
includes a classification of the design algorithms.
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Въведение:
Основен подход при автоматизираното проектиране е системния подход.
Неговата съществена цел е всеки обект да се разглежда като някаква система, която
може да се раздели на подсистеми. Всяка от тези подсистеми може да се разглежда
като подсистеми от по – нисък ред.
Основни принципни на системния подход са: декомпозиция, модулност и
йерархичност. Принципът на декомпозиция и неговото приложение в задачите за
автоматизирано проектиране е обекта на разглеждане на този доклад.
Етапи и задачи за автоматизираното проектиране:
Съвременните системи за автоматизирано проектиране (САПР) са сложни
програмно-технически комплекси от взаимодействащи помежду си разнородни
елементи, имащи единна технологична организация в процеса на проектиране.
Проектирането на електронни схеми, устройства и системи (ЕСУС) в широк
смисъл е творчески процес, който започва от техническото задание и завършва в
масовото производство. При ЕСУС в дискретно изпълнение на елементите,
проектирането най-общо може да се раздели на няколко етапа: функционално,
конструктивно и технологично. В интегрално изпълнение тези етапи съществуват
неявно и понякога в много по-скрит вид. На фиг.1.1 е дадена обобщена блокова
схема на процеса проектиране и неговите етапи.
Техническо задание
Технологично проектиране

Формализация на
техническо задание

Оперативно управление
на производството

Функционално проектиране

Производство

Конструктивно проектиране

Фиг. 1. Етапи на процеса проектиране
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Независимо от голямото разнообразие на ЕСУС и различните методи за
тяхното проектиране, на всеки от етапите му се формулират определени задачи и се
търси тяхното оптимално решение. Търсенето на такова решение отговаря на
естествения стремеж към усъвършенстване на създаваните ЕСУС, към повишаване
на тяхната надеждност и ефективност.[1]
По надолу в доклада вместо ЕСУС ще използваме електронно устройство(ЕУ).
ФУНКЦИОНАЛНОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Това е първият реален етап на процеса проектиране на електронното
устройство (ЕУ). В резултат от техническата дейност на инженера-проектант при
него се получава функционалния проект, който се характеризира със следното:
 отговаря на възникналата необходимост;
 отчита предполагаемата експлоатационна потребност;
 съобразен е с особеностите на съществуващото техническо ниво на
производството, в което ще бъде реализиран.[2]
Основните задачи, решавани при функционално проектиране, могат да се
формулират най-общо в следния ред:
1. Определяне на функционалната структура на ЕУ.
2. Определяне на стойностите на изходните параметри на ЕУ при известни
стойности на входните и вътрешните параметри.
3. Изследване и оценяване на изходните параметри на ЕУ при промяна на
стойностите на входните и вътрешните параметри.
4. параметри на ЕУ според изискванията на техническото задание.
Функционалното проектиране се реализира на няколко нива: системно
логическо и схемно (схемотехническо). Всяко ниво може да се разглежда като
подетап. На всеки подетап се решават следните задачи: синтез, анализ и
оптимизация. Тези задачи и техните подзадачи са показани на фиг.2.
Схемотехническо проектиране
Оптимизация

Анализ

Синтез

апроксимация

моделиране

реализация

изследване

параметрично
структурно

Оценка и избор

Фиг.2. Схемотехническо проектиране
Задачата за анализ включва процедурите за моделиране, изследване и оценка
на резултатите.
В САПР се прилага математическо моделиране. Създадените математически
модели се използват за изследване. То е свързано с определяне на
работоспособността на проектирания обект.
С увеличаване на сложността на обекта се увеличава броя и сложността на
уравненията, описващи математичния му модел. Решаването на тези уравнения
става възможно само с разработване на специални методи. Основните направления
за моделиране и изследване на ЕУ с големи размери са показани на фиг.3.
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Математическо моделиране
Моделиране с отчитане на
структурните особености
Използване
на редки
матрици

Метод на
многополюсните
подсхеми

Моделиране по степен на абстрахиране
на ниво блок или компоненти
Линейна
апроксимация на
характеристиките

Макро –
моделиране

Фиг.3. Направления на моделиране на ЕУ
При математическото моделиране чрез използване на редки матрици се
обработват само ненулевите елементи, с което се намалява обема на използваната
памет и времето на изследване.
Методът на подсхемите е декомпозиционен метод за моделиране на големи и
сложни ЕУ. Той позволява да се отчитат структурните особености на обектите, да се
намали обема на използваната памет и времето за моделиране.
Макромоделирането е направление при моделиране по степен на
абстрахиране на различни нива. Основните проблеми при това направление са
свързани с формирането на макромоделите и определяне на техните параметри.
КОНСТРУКТИВНОТО ПРОЕКТИРАНЕ (КП)
Основната цел на етапа на КП е да се създаде конструктивна документация,
необходима за физическата реализация на проектираното устройство или схема [3].
Обособени части от проектираното устройство или схема, които се характеризират с
изпълнението на определени функции, представляват функционални модули (ФМ)
или функционални възли. Декомпозицията на една сложна система на отделни
подсистеми, които са свързани с други ФМ и изпълняват конкретни функции, се
извършва по йерархичен принцип.
КП в електрониката обхваща дейностите, свързани с пространственото
разположение, формата и размерите на ФМ (елементи, блокове или устройства), а
така също осигуряването на необходимите механични характеристики на
конструкцията на системата. Най-често там се решават задачите за компоновка,
разместване на дискретните модули и трасировка на съединенията между тях.
Поради недетерминираният характер на тези задачи значителни трудности
възникват при тяхната алгоритмизация. В много практически случай решаването им
се определя от математическия модел на конструктивното проектиране и умението
да се прилагат евристични методи.
Декомпозиция.
Декомпозицията е техника, която може да се използва в повечето от етапите на
проектирането. Чрез нея се постига:
 Детайлизиране на обекта.
 Изясняване и нагледно представяне структурата на обекта.
Декомпозицията се реализира чрез метода TOP-DOWN (“от горе - надолу” или “от
общото към детайлното”). При него обекта постепенно се разделя на самостоятелни
поделементи дотогава, докато се стигне до така наречените черни кутии – елементи,
които не могат да се разделят. При прилагане на този метод се получава
дървовидна структура.
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Декомпозицията освен за обекта може да се приложи и за процеса на
проектиране. Той се представя като крайно подредено множество от функционални
етапи, за които:
 Всеки етап се свързва с определен абстрактен модел с възможности за
реално приложение в система от потребителски ограничения;
 На всеки етап се съпоставя коректно дефинирано крайно множество от
проектантски подзадачи;
 Решаването на всяка проектантска задача се осъществява в рамките на
система от критерии за оценка на решенията;
 Границите между етапите се определят с оглед минимизиране на обема на
междинните резултати;
Задачи свързани с декомпозиция
Задачата за компоновка
Компоновката на функционалните елементи и възли в конструктивни модули е
една от задачите на конструктивното проектиране. То е свързано с първоначалното
разполагане на конструктивните модули в конструктивното поле. Изходната
информация за извършване на компоновката са резултатите от функционалното
проектиране представени във функционалния проект. [2]
При конструктивното проектиране конструкцията на ЕУ се разглежда като
съвкупност от отделни конструктивни модули, свързани помежду си по определен
начин. Между конструктивните модули също може да се установи йерархия в
зависимост от сложността им.
Разпределянето на функционалните елементи и възли по отделни
конструктивни модули е част от задачата на компоновката. То е йерархичен процес,
който може да се изпълнява в две посоки – в посока на увеличаване на нивата и в
посока на намаляване.
В първия случай разпределението на функционалните елементи е в посока от
долу на горе. Първоначално се компоноват функционалните възли от най-ниското
ниво. След това следващите функционалните възли се компоноват в конструктивни
модули от по-горни нива.
При втория случай разпределението на функционалните елементи е в посока
от горе на долу. Първоначално се определят функционалните възли от най –
високото ниво. За тях се намира съответствието с конструктивните модули от
съответното ниво. След това за всеки функционален възел от по-ниско ниво се
определя конструктивния модул.
Задачата за компоновката може да се разглежда в два аспекта: компоновка с
образуване на произволни функционално – конструктивни
модули (ФКМ) и
компоновка с образуване на предварително зададени ФКМ.
При компоновката в произволни ФКМ се осъществява разбиването на
функционалния проект на модули при следните ограничения:
 Брой функционални възли във ФКМ;
 Брой на връзките между отделните ФКМ;
 Сложност на отделния ФКМ;
 Брой на вътрешните връзки във ФКМ;
 Заемана повърхност от ФКМ и т.н.
Класификация на алгоритмите за компоновка.
Целта на всички алгоритми за решаване на задачата за компоновка е да се
намали броят на проверяваните варианти, при което полученото решение да бъде
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близко до оптималното.
От гледна точка на процеса на намиране на решение алгоритмите за
компоновка могат да се разделят на конструктивни и интерационни. Конструктивните
алгоритми се характеризират с това, че дават решение след окончателното си
завършване. Интерационните алгоритми обикновено започват работата си, след
като е получено някакво решение. Тяхната цел е чрез подходяща промяна в
полученото решение да се достигне по-добро.
Алгоритмите за компоновка се разделят на две основни групи: Алгоритми за
формиране на произволни ФКМ и алгоритми за формиране на ФКМ със зададена
структура. Тази класификация е показана на фиг.4.
Алгоритми за компоновка

Алгоритми за формиране
на произволни ФКМ
Последователен
алгоритъм
Последователно паралелен
алгоритъм

Алгоритми за формиране на
ФКМ със зададена структура

Алгоритми от
линейното
програмиране

Интерационни
алгоритми

Последователен
алгоритъм
Алгоритми от
линейното
програмиране
Алгоритми с
разпознаване

Фиг.4. Класификация на алгоритмите за компоновка.
Последователен алгоритъм
Структурата на обекта може да се представи чрез топологичен граф. Така
задачата за декомпозиция на схемата се привежда към задача за декомпозиране на
графи.
При този алгоритъм за декомпозиция за първи връх в първия подграф се
избира най – слабо свързания. Първоначално за графа се образува матрица на
съседство. Сумират се елементите на всеки един ред от матрицата. Отделните суми
за всеки ред се записват във вектор α. Елементите на вектора се изчисляват по
следната формула.

Означението на реда на матрицата R, за който α е с минимална стойност,
определя първия връх в първия подграф. Определят се съседите на този връх и се
добавят в множество. Търсят се броя външни връзки, между върха
и всеки един
от неговите съседи, по формула (2). В подграф се добавя този съсед на , с който
той има минимален брой външни връзки.
където:
- и са съответно индексите на редовете от матрицата на съседство,
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-

и

са елементи от вектора α ,

-а
е съответно елемент от матрицата R.
Друг вариант на последователния алгоритъм е последователно-паралелен
алгоритъм. Същността на този алгоритъм се състои в намирането на определен
брой „зародиши“, т.е. върхове с най-голямо тегло. Всеки от тях образува отделен
подграф. Определят се и останалите върхове в тези подграфи. Получените
подграфи могат също да се декомпозират.
Интерационен алгоритъм
За този алгоритъм също се създава матрицата на съседство R. От нея се
образуват подматрици Q и T. Q е квадратна матрица с размери
, където n е
броя на върховете в първия подграф, а Т е матрицата в дясно от главния диагонал.
В този алгоритъм отново се пресмятат елементи на вектор α по следната
формула.

където
- сумата на елементите в подматрицата Q за i-тия ред;
- сумата на елементите в подматрицата B за i-тия ред;
- сумата на елементите в подматрицата под главния диагонал за i-тия ред
- сумата на елементите в подматрицата Т за i-тия ред.
Проверява се вектора α дали има положителни елементи. Ако във вектор α се
съдържат стойности по-големи от 0, то се отделя нова празна матрица B с размери и
означения като на матрицата Т.
Елементите на тази матрица се пресмятат по формула (2). Определя се
елементът с най-голяма стойност от тази матрица. Означението на реда и стълба в
който се намира този елемент определят двойката върховете (редове, стълбове).
Размяната на техните места води до подобрение на решението. След всяка размяна
е необходимо отново да се определят стойностите на вектор α. Алгоритъмът се
изпълнява, докато стойностите на елементите на вектора α се получат по-малки от
нула.
Заключение:
В доклада са разгледани задачи и етапи при автоматизираното проектиране.
Акцентирано е на задачи, свързани с принципа на декомпозиция. Предложена е
класификация на алгоритмите за тяхното решаване.
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Abstract: The report presents developed software tools for measuring color with a
video camera. The system is suitable for use in technical specialties in the faculty
"Engineering and Technology" - Yambol because it can obtain complete information about
the measurement object at the pixel level, rather than in separate parts of the object as the
standard colorimeters. It is proven by the obtained correlation between the color measured
with the system developed and that obtained with the reference sensor for the color that is
greater than 0,9 and the deduced equations for correction values of the color measured
with a video camera.
Keywords: Colorimeter, Camera, Color model
1. Увод
Оптичните измервания са изключително важни за развитието на
съвременното общество. Точността на измерване на оптичните величини засяга
жизненоважни за човешкото здраве области, като медицина, фармация, екология,
ветеринарен и санитарен контрол, безопасни условия на труд [5].
Достоверното и точно измерване на оптичните величини е от съществено
значение за техническия и икономически успех в областта на светлотехническата
промишленост и оптичните технологии, като се започне от производството на
осветителни тела и се стигне до развитието и използването на модерните системи
за оптични комуникации. Те са определящи за най-бързо развиващите се отрасли на
промишлеността, като оптоелектрониката, комуникациите и информационните
технологии, хранителни технологии, безопасност на движението. За да са
проследими и точни измерванията в оптиката е необходимо еталоните в тази област
да бъдат на нужното ниво [6].
Колориметърът е измервателен уред, използван за определяне на цвят във
вид на стойности от известните цветови модели. Колориметрите се използват от
дилъри на диаманти за определяне на прозрачността на скъпоценните камъни.
Други приложения на колориметрите включват измерване на точността, качеството и
състоянието на електронни компоненти и идентифициране на пулп, хартия,
печатарско мастило.
Цел на настоящата разработка е създаване на алгоритъм в програмна среда
Matlab за измерване на цвят с видеокамера. Създадените програмни средства да са
подходящи за реализация на мобилно устройство за безконтактно измерване на
цвят.
2. Нормативни изисквания при измерване на цвят
Измерването на цвета е заложено в множество международни и национални
стандарти. В области като хранително производство, печатарска дейност, настройка
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на видео монитори, модна индустрия, производство на автомобили, безопасност на
движението. Такива стандарти са разработени и у нас и на съвременен етап те са
съобразени с тези на ISO. Работата и изследванията свързани с тези стандарти,
изпитване и създаване на еталони за измерване на цвят основно се занимава
Българският институт по метрология (БИМ). В този институт е налична лаборатория
по измерване на цветове, свойства на обектите и създаване на еталони за
колориметрични измервания.
Системата от международно признати еталони на оптичните величини е основа
на оптичните измервания. В базата данни на BIPM има признати и публикувани 8
позиции в област „Фотометрия и радиометрия“. Единицата за интензитет на
светлината, кандела (cd) е една от седемте основни единици в Международната
система (SI). Чрез нея се определят останалите величини във фотометрията, като
осветеност, яркост.
3. Колориметри предлагани на българския пазар
В таблица 1 е направен сравнителен анализ на спектрофотометрите,
предлагани на Българския пазар. Тук сравнението е направено от гледна точка на
това дали разглежданият уред е преносим, има ли визуализация на цвят, работи ли
с кювета т.е. на преминаване и представяните цветови модели, в които се измерва
цвета с конкретния уред и дали може да се измерва и спектър. Освен посочените в
таблицата характеристики, при избора на колориметър, в литературата се посочва,
че трябва да се съблюдават и техническите възможности на колориметъра, които са
посочени по-долу.
Таблица 1. Колориметри, предлагани на Българския пазар
Модел
PCE-RGB2
Hach DR 900
RM200QC
Lovibond PFX 195/1
Q-CL-10
COL-BTA
Spyder2PRO

Брой цветови модели
2
Не е известно
неизвестно + спектър
9 + спектър
неизвестно + спектър
Неизвестно + спектър
Не е известно

Визуализация на цвят
Не
Не
Да
Не
Не
Не
Не

Работа с кювета
Не
Не
Не
Да
Да
Да
Не

4. Предимства на използването на видеокамера като колориметър
Колориметрите са устройства, които измерват цвета на даден обект или
вещество за да бъдат категоризирани в зависимост от цветовата диаграма, с която
разполагат. Те могат да бъдат използвани за откриване на наличието на химически
вещества във вода, за оценка на бижута, или дори да помогне на сляп човек да
избере нова дреха в магазин. Въпреки това, колориметри са известни с това, че
имат някои ограничения. При всеки един обект има разлики в наблюдаваните
цветове, независимо че е съставен от един и същ материал. Това е породено от
различията в отблясъка от повърхността. Светлината се отразява под ъгъл равен по
големина, но противоположен на този, на който се намира източникът. Този
компонент се нарича огледално отразена светлина. Има и друг вид светлина, която
е разпръсната в различни посоки. Нейното отражение се нарича дифузно, а сумата
от двата вида отражения се нарича общо. При обектите с лъскави повърхности
количеството на огледално отразената светлина е относително по-голямо от това на
дифузната. Обратното явление с относително повече дифузна светлина се
наблюдава при неравни повърхности [4,6,8].
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Важно е, че когато ъгълът на отражение съвпада с ъгъла на наблюдение се
получава промяна в наблюдавания цвят. Затова и при измерването ъгълът на
отражение се пренебрегва и се измерва само дифузионното отражение. Цветът на
самите обекти не се променя, тъй като материалът в тях е същия. Промяната е във
възприятието от страна на наблюдаващия. Още по-сложно става, когато навлезем в
измерването на специални цветове и повърхности.
Измежду признаците на качеството, цветът е специално значение защото той
се гледа с голяма критичност от потребителите и често той е критерий за избора на
хранителен или технически продукт или за отхвърлянето му [1,5].
Например цветът на хранителните продукти е труден за оценяване защото в
различните части на продукта при еднаква повърхностна структура не е еднакъв.
Чрез цифровия анализ на изображения на повърхностните цветови характеристики
на хранителните продукти е възможно да се сегментират изображенията например
на мазнините, костите и мускулната тъкан. В резултат на това цветът на
мускулатурата може да се оцени спрямо интересуващия ни мускул в парче месо, без
да се влияе от оцветяването на костите и мазнините. По същия начин цвета на
мазнините може да се извлече без да се влияем от другите тъкани дори и мазнините
да не са толкова значителен фактор за определяне качеството на месото.
Събраната информация ще създаде обективни критерии при оценка на качеството
на месото. Този тип информация не е постижима за други устройства като например
колориметър [1].
Чрез колориметъра могат да бъдат измервани цветовите свойства на обект.
Това дава прецизни резултати, но те се получават точка по точка. От тук този тип
измерване е времеемко и затруднява измерването на пространствени данни. Освен
това колориметрите имат и значително по-висока цена в сравнение с цифровите
камери [5,7]. Посочените предимства на видеокамерите като достъпна цена,
възможност за измерване на цвят едновременно в няколко области на обекта,
безконтактно заснемане, предизвиква интерес у изследователите дали тези
устройства могат да бъдат използвани за безконтактно и бързо получаване на
информация за цвета на обекти [1,3,5,9,10]. В таблица 2 е направен преглед на
разработките в тази област през последните години.
Таблица 2. Примери за използване на видеокамери като колориметър
Година на
публикуване
2000
2003
2006
2006
2010
2013
2014
2014
2014

Измерване на:
Цвят
Цвят
Цвят
Цвят
Съпротивление
Цвят
Цвят
Цвят
Цвят

Директно отчитане
на параметър
Не
Не
Не
Не
Да
Да
Не
Да
Не

Използване на
мобилно устройство
Не
Не
Не
Не
Не
Да
Не
Да
Не

Работа с
кювета
Не
Не
Не
Не
Да
Да
Не
Да
Не

5. Избор на цветови модели
Изборът на цветови модел е една от основните теми в областите на дизайна,
оценката на качеството на хранителни и промишлени продукти, печата. Това е така
поради спецификата на всяко производство и продукт [2,10]. При всяко от тях се
използва различно цветово пространство, но за да има преносимост на
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информацията за продуктите, те трябва да се подготвят за следващи етапи по
определени начини. По тази причина изборът на правилния цветови модел е от
особено значение.
Като критерий за избор на цветови модели при изграждането и изследването на
система за измерване на цвят с видеокамера е избран, какви цветови модели се
използват в направленията, в които е насочена учебната и изследователска дейност
във факултет „Техника и технологии“ – Ямбол (ФТТ).
Четирите професионални направления, в които се провежда учебна и научна
дейност на ФТТ са: „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и
автоматика“, „Хранителни технологии“, „Енергетика“.
В таблица 3 са посочени обобщени резултати от проучване за използваните
цветови модели в учебната и изследователска дейност на ФТТ.
Таблица 3. Цветови модели, използвани в техническите направления
Направление

Използвани цветови модели

Машинно инженерство
Електротехника, електроника и автоматика
Хранителни технологии
Енергетика

RGB, Lab, CMYK, спектър
RGB, XYZ, Lab, HSV, YIQ, RYB, спектър
Lab, HSV, HCL, спектър
Спектър

6. Конфигурация на програма за измерване на цвят
За целите на настоящата работа е използвана система за получаване на
цветни цифрови изображения, разработена в катедра „Електротехника, електроника
и автоматика“ на факултет „Техника и технологии“ – Ямбол (фигура 1).

Фиг. 1. Система за измерване на цвят с видеокамера – общ вид

Видеокамерата е Konig USB Micro 10, монтирана на подвижно рамо,
позволяващо промяна на височината на заснемане. Модулът за осветление на
работната зона дава възможност за настройка на светлината и премахване на
шумовете. В корпуса на камерата са вградени светодиоди с бяла светлина, с
дължина на вълната 450nm, която е насочена срещу заснемания обект. В основата
на лабораторната постановка е осигурено осветление, като излъчваната светлина е
насочена срещу обектива на камерата и по този начин могат да бъдат получавани
силуета и формата на заснемания обект. Охлаждането на основата се осигурява с
вентилатор.
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В комплекта на камерата е включен софтуерния пакет VP-Eye, чрез който
камерата се калибрира и се реализират реални измервания на обекти. Програмната
система предлага функции за корекция на хистограмата на изображението с цел
потискане на шумове в него. Резолюцията на заснемане е от 640х480 до 1200х768
пиксела. Захранването на видеокамерата и комуникацията с персоналния компютър
става чрез USB връзка.
Видеокамерата използва вградените в операционната система Windows
съвместими драйвери. Първоначалната настройка на камерата е направена с
вграденото в Matlab приложение Image Acquisition Tool. След тази първоначална
настройка се изпълнява алгоритъма, представен в таблица 4.
Таблица 4. Алгоритъм за измерване на цвят с видеокамера
Етап

Действие

А

Заснемане на изображение с
видеокамера

Б

Извличане на стойностите на R,
G и B цветовите компоненти

Г
Д
Е
Ж
З
И

Нормиране на R,G,B цветовите
компоненти
Преобразуване в HSV
Преобразуване в XYZ
Преобразуване в Lab
Преобразуване в CMYK
Преобразуване в YIQ
Преобразуване в RYB

Й

Обобщаване на резултатите

В

Описание
Активира се видеокамерата;
Настройва се резолюция 320х240;
Заснема се изображение и му се присвоява
променлива.
От полученото изображение се отделят трите
цветови компоненти и се осредняват техните
стойности
Получените стойности на R,G,B компонентите са в
диапазона 0÷255 и те се нормират в диапазона 0÷1

Преобразуванията между цветовите модели и
цветовите схеми са направени по математическите
зависимости

Получените стойности на цветовите компоненти от
отделните модели се поставят в обща матрица

7. Настройка на система за измерване на цвят с видеокамера с двуцветен
еталон
Анализът на цветовете е извършен чрез трансформация на RGB
изображението в CIELab цветови модел.
Използван е еталон за калибриране по бял и черен цвят Lovibond със сериен
номер 12064, произведен 2006 година (фигура 3 а)). 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.

150
100
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200
150

250
y = 0,8303x + 23,941
R² = 0,9995

150

100

100

50
0

0
0

50 100 150 200 250
R еталон

y = 0,7471x + 23,316
R² = 0,9993

200

В измерено

250
y = 0,839x + 24,66
R² = 0,9994

200

G измерено

R измерено

250

0

50 100 150 200 250
G еталон

50
0
0

50

100 150 200 250
В еталон

R
G
B
Фиг. 2. Корекция на цветови компоненти по двуцветна еталонна скала
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Еталоните за цвят и сензора за цвят, използвани в настоящата работа са
представени на фигура 3. Характерно за тези еталони е, че е необходимо да се
подменят през определен период, посочен от производителя.

а) двуцветен

б) 24-цветен
Фиг. 3. Еталони за цвят и сензор за цвят

в) Сензор за цвят

8. Настройка на видеокамера с еталон за 24 цвята
Основен етап при работата на една система за измерване на цвят е
периодичната й настройка. Тази донастройка има за цел да премахне шумовете
внесени във видео сензора, електрониката и оптиката и след това е възможно да се
коригира нелинейността в изхода му.
Настройката на системата за измерване на цвят е реализирано чрез еталонна
цветова скала с 24 цветни полета (x-Rite Color Checker Classic), предназначена за
калибриране и оценка на цветовъзпроизводството на цифрови камери и други
цветовъзпроизвеждащи устройства. Всеки цвят в скалата съответства на цвета на
естествен обект и отразява светлината по същия естествен начин. С помощта на
еталонната скала може да се прогнозира и контролира начинът, по който ще
изглеждат цветовете на изображенията в различни условия на осветление. Тази
скала може да бъде използвана за настройка на белия баланс на цифровите камери,
което гарантира точно, равномерно и неутрално възпроизводство на белия цвят при
всички условия на осветление.
На фигура 4 са представени измерените стойности за R цветова компонента с
камерата от еталонната скала.
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R measured

150
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B measured

250
G measured
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0

0
0
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а) R компонента
б) G компонента
в) B компонента
Фиг. 4. Измерени стойности на RGB цветови компоненти от еталон

Основният метод, който е използван е заснемането на еталон, съдържащ 24
цветни образци с известни стойности за цветовете които в последствие се сравняват
с получените от видео сензора при стандартно осветление на сцената. Както се
вижда от фигура 5, коефициентът на регресия R2 за трите компоненти е по-голям от
0,9, което показва, че полученото калибровъчно уравнение е точно (при ниво на
значимост p=0,05). При тази настройка се търси линейна зависимост между
стойностите на измерения и еталонния цвят, представени в RGB цветови модел като
за всяка цветова компонента е изведен отделен линеен модел.
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Фиг. 5. Еталонни и измерени стойности на RGB цветови компоненти

Като еталонни стойности са използвани тези, измерени с колориметър,
използващ калибриран цифров сензор за измерване на цвят в RGB цветови модел.
Сензорът за цвят е изграден като модул от сензор за цветове TCS34725, който е с
вграден IR филтър и сензорни елементи за RGB и бяла светлина. Има цифров I2C
интерфейс и се отличава с много висока чувствителност и динамичен обхват
3800000:1, позволяващи използване на модула и зад тъмно стъкло. TCS34725 е
монтиран върху платка с размери 20х20mm, с два монтажни отвора и разстояние
между пиновете 2,54mm. Работното напрежение на сензора е 3,3V, захранва се с
напрежение 3÷5V през DC регулатор и има конвертор на логически нива,
позволяващ използване на модула и с микроконтролери работещи на 5V. Добавен е
светодиод с неутрална светлина, управляван от MOSFET, за осветяване на
изследвания обект.
По-широко приложение системите за измерване на цвят с видеокамера биха
получили ако отговарят на изискванията на потребителите за висока точност.
В практиката се появяват много повече грешки, които са комбинация от
грешките в различните компоненти и тяхното отделно измерване не винаги е
целесъобразно. Формата на грешките е твърде комплексна и невинаги може да се
представя с елементарни криви. Например в случаите на отклонение на обектива
грешката може да бъде от неточното фокусиране, както и неправилно монтиране на
обектива към камерата. В по-тежките случаи се препоръчва използването на
нелинейните методи.
9. Заключение
Системите за анализ и обработка на изображения, използващи видео сензор са
се доказали като успешни за обективно измерване на цвета по повърхността на
различни земеделски, хранителни и технически продукти. Този метод за компютърна
обработка на информация включва заснемането, обработката и анализа на
изображения, улесняващо обективното и неразрушително определяне на
визуалните качествени характеристики на хранителни и нехранителни продукти като
се характеризира с ниска цена на апаратната част и възможност за непрекъснато
измерване в производствени и лабораторни условия.
В настоящия доклад е представен програмен инструментариум за измерване
на цвят с видеокамера. Тази система е подходяща за приложение в учебната и
научна дейност във факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, защото може да се
получава пълна информация за измервания обект на ниво пиксел, вместо в отделни
части от обекта, както е при стандартните колориметри. Това е доказано с
получената корелация между цвета, измерен с разработената система и този,
получен с еталонния сензор за цвят, която е над 0,9. Изведени са уравнения за
корекция стойностите на цвета измерен с видеокамера.
На следващ етап се предвиждат експерименти за определяне периодичността
за калибриране на системата.
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ОЦЕНКА НА ПОВЪРХНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ЧРЕЗ
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Abstract: In this paper is presented an algorithm which could be used for
identification of the amount of pores in white brined cheese, by analyzing of the color
features in image. The resulting images are segmented by classifying the pixels as cheese
or background according to their color values of SHSV color component. As a criterion is
used coefficient of threshold. Additional studies are conducted to refine the limits and
criteria for reducing the error of measurement.
Keywords: White brined cheese, Image analysis, Quality evaluation
1. Увод
Една от основните групи храни в ежедневното меню на българина е тази на
млечните продукти. Сред тях най-консумирани и предпочитани продукти са киселото
мляко, бялото саламурено сирене и кашкавала. Търсенето на тези продукти е
относително постоянно с незначителни сезонни колебания [8]. Причина за
постоянния характер на потреблението е високата им хранителна стойност и
относително ниската им продажната цена.
Здравословното хранене, ефектът на новите храни и добавки са от съществено
значение за здравето на съвременния човек. През последните десетилетия
познанията в това направление значително нараства.
Воден екстракт от сухи плодове на шипка, добавен в количество 5 , 10 и 15%
спрямо пастьоризираното мляко е подходяща добавка за получаване на кисело
мляко с функционално предназначение. Добавянето на екстракт от шипка не влияе
съществено и върху количеството отделен цвик, което се потвърждава получените
експериментални резултати [13]
Осигуряването на високо качеството на млечните продукти, както и
създаването на автоматизирани системи и технологии с намалени енергийни
разходи е една от приоритетните политики на Европейския съюз. Тя е намерила
отражение в редица национални и международни стандарти и нормативни
документи, европейски програми, директиви и решения. В тях е обхванат цялостния
процес, свързан с осигуряване на качеството на млечните продукти, от
производството на суровините, до оценката на качеството и съхранението на
продуктите. Контролът и управлението на качеството на храните е важен елемент на
тази верига [9,10].
Оценяването на качеството на млечните продукти е сложен процес, базиран на
знания, умения, опит и човешка интерпретация. В основата на оценките за качество
стои определянето на редица характеристики на продуктите, свързани с форма,
цвят, абсолютна маса, относително тегло, влажност, състав, вкус, мирис, наличие на
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външни и вътрешни дефекти, наличие на различни заболявания. Преобладаващата
част от тези характеристики се определят от експерти чрез визуални или други
сензорни оценки. Обща тенденция в последните години е рязкото повишаване на
ефективността на този процес, изразяващо се в подобряване точността на оценките,
намаляване на времето, за което те се извършват и най-вече свеждане до минимум
на субективността в процеса на окачествяване [3].
Един от методите за бърза и недеструктивна оценка на млечни, както и други
хранителни продукти е анализа и обработката на изображения [3,4,5,6,11,12].
Целта на настоящия доклад е изследване на възможността за прилагане на
система за получаване и обработка на изображения при оценка качеството на бяло
саламурено сирене.
2. Изложение
Проблемът за качествения контрол на млечните продукти съпровожда цялата
история на хранителното производство. В миналото оценката на различните
признаци за качество се е базирало изцяло на сетивна преценка на човека, така че
оценката на качеството е била по скоро изкуство, отколкото наука. Развитието на
обективната методология за окачествевянето на сирената през последните три
десетилетия значително намалява мястото на субективните решения [6,8].
Те едва ли могат да бъдат задоволителен и достатъчен критерий в голям
мащаб, за широк кръг от операции. Например фактори като зрителна умора,
отсъствие на цветова памет, различия в цветовото разграничаване между отделните
хора, различия в осветлението и др.значително влияят върху решението на човека
при визуалното определяне на качеството на продукта. Освен това човешкото око
оценява само външния вид на продукта, а при редица продукти трябва да бъдат
открити не само външните, но и вътрешните дефекти. Визуално това може да стане
само след разрушаване на продуктите. И именно за това са необходими нови идеи,
методи и алгоритми, с помоща на които да се прецезира и напълно да се
автоматизира целия процес, свързан с окачествяването.
В областта на теорията и практиката на науката за храните обикновено се
твърди, че качеството е важно и необходимо, че то трябва да се проверява.
Проверките осигуряват суровини, които са с високо качество на база на определяне
на химични, физични, спектрални, сензорни и други характеристики на храните,
когато те са в корелация с критериите за качество [12]. В търсене на нови методи за
неговото определяне се провежда интензивна изследователска работа за намиране
на нови показатели за качество. За определяне на качеството на хранителните
продукти най-често използваните показатели са представени в таблица 1
Таблица 1. Качествени показатели за млечни продукти [3,8]
Главни фактори

Показатели
Размер (големина) обем, тегло, форма;
Цвят, блясък, гланц, чистота, зрялост;
Външен вид
Дефекти: външни, вътрешни – морфологични, физико-механични,
физиологични, патологични, ентомологични
Твърдост, плътност, крехкост, хрупкавост, шупливост, влакнест, зърнест,
Текстура
сочност
Сладък, горчив, кисел, солен, лютив, стипчив, сипкав, брашнест, пикантен,
Вкус и аромат
ароматен
Хранителна стойност Протеини, липиди, въглехидрати (вкл. диетични влакна), витамини, минерали
Естествено попаднали токсиканти
Безопасност
Контаминанти (химически остатъци, тежки метали, нуклеиди, ксенобиотици)
(безвредност)
Микотоксини; Микробиални контаминанти
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Окачествяването на сирената у нас се извършва по основни показатели, които
са регламентирани в БДС 15-2010 [1] и които определят потребителната и търговска
стойност на сиренето. Един от основните качествени показатели за сирене, е
разрезна повърхност, строеж и цвят. Качественото сирене трябва да има гладка
повърхност, с порцеланов лом, със или без единични бактериални шупли
повърхност. За определянето на шупливостта могат да бъдат използвани системи за
анализ на цветни изображения [12]. Шуплите в сиренето могат да бъдат
микробиологични (малки и гладки) или технологични (големи и с различни размери).
Технологичните се дължат на степента на пресоване на сиренината, докато
микробиологичните са следствие на недобра хигиена по време на производствения
процес, при което се развиват газообразуващи бактерии.
Поради това, че шупливостта се разпознава по външни признаци се търсят
методи, които да наподобяват визуалната оценка на експерта.
Публикуваните известни резултати отнасящи се до темата [3,8,11] – оценка на
качеството на млечни продукти, чрез анализ на цветни цифрови изображения,
спектрален и хиперспектрален анализ показва, че съществува необходимост от
реализирането на по-задълбочени изследвания на прилаганите досега подходи,
което да доведе до подобряване и бързодействие на процеса на оценка на
качествените показатели, което ще улесни внедряване на резултатите в
автоматизирани системи. Това налага измерване, анализ и оценка на множество
параметри по отношение на изменението в характеристиките на изследваните
продукти при стареене и съхранение.
Методите базирани на анализ на цифрови изображения се основават на
информацията за изследвания обект, получена под формата на изображение.
От получаването на информацията за сиренето до крайната оценка за
качеството му се извършват последователно редица процедури.
При цветните изображения всеки пиксел се описва с три групи числа, които
представляват стойностите на три основни цвята – червен, зелен и син, формиращи
базов RGB цветови модел. Многообразието от съществуващите цветови модели
като RGB, Lab, HSV, XYZ [5], в които може да се представи едно цифрово
изображение налага използването освен на базовия RGB и на други цветови
модели. Преминаването от един в друг цветови модел се извършва посредством
линейни или нелинейни преобразувания.
За по-ефективно откриване на шуплите в разрезната повърхност на сиренето е
целесъобразно да се използват само тези от използваните признаци, които носят
полезна информация. Методите за оценяване на самите признаци са също
многообразни. Най-често използвани са статистическите методи [3,11], които отново
са свързани със значителни математични изчисления и време за обработка на
данните.
3. Материал и методи
За заснемане на изображенията е използвана 8-битова цифрова камера с
разделителна способност 2.1 мегапиксела. Камерата е фиксирана на височина 30 см
от обекта. За осветление е използвана флуорисцентна лампа. Времето за
експозиция е 15 секунди при фокусно разстояние F=5.6. Височината до обекта и
осветлението са избрани така, че да бъде обхванато цялото парче сирене и да се
вижда възможно по-малка част от фона. Избран е подходящ цвят на фона за полесно премахване при обработка на изображението.
За целите на експеримента са използвани 5 извадки от 30 парчета сирене.
Отчетени са тъмния сигнал и изображението.
Обработката на изображението е извършено чрез следния алгоритъм:
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 Преобразуване на изображението от RGB в HSV;
 Разделяне на изображението на неговите H, S и V компоненти;
 Извършване на прагова сегментация на пикселите в точния обхват на S
областта;
 Използване на предварително създадена библиотека, съдържаща
стойностите на S компонентата, по които се разпознават шуплите;
 Определяне размера, позицията и броя на шуплите.
4. Резултати и дискусия
Основната задача при обработката е да се цифровизира изображението за да
се извлече информация за формата и размера на дефектите по сиренето.
Следващата стъпка от анализа е да се извърши прагова сегментация на
изображението (thresholding), при което изображението се преобразува в черно-бяло
(двоично изображение). Двоичното изображение е 8-битово и цвета се изменя от 0
за черно до 255 за белия цвят. От тук всички пиксели по-малки или равни на 100 са
черни, а всички по-големи от 100 са бели.
Подходящ за решаване на конкретната задача се оказва HSV модела на
визуалното изображение и по-точно неговата S-компонента (Saturation). В
програмната система Matlab, нейната стойност се изменя в интервала 0÷1.
Разпределението на цветовете в този диапазон е както следва: 0,2 – Red (червено),
0,6 – Yellow (жълто), 0,75 – Green (зелено), 0,5 – Cyan (циан), 0,7 – Blue (синьо) и 0,9
– Magenta (маджента) [2,7].
Това разпределение на цветовете се оказва подходящо за решаване на
конкретната задача, защото степента на отлонение от формата се определя от
количественото съотношение на червеното към зеленото и от там броя на пикселите
в бинарното изображение.
Подходящо в случая е използването на кумулативното свойство за Sкомпонентата на цветовия модел. Свойството се състои в проверка за броя пиксели
с определена стойност, като полученият брой се натрупва към вече получените
резултати за предходни стойности на пикселите. S компонентата се изменя в
диапазона 0-1 и определянето й се извършва по следвната формула:
(1)
За отделянето на региони базирани на разликата в S-компонентата на
изображението се определят тези пиксели, които принадлежат определен интервал
[low, high]. Границите на този интервал са предварително експериментално
определени, за което са използвани изображения на сирене с различни по големина
шупли. Получава се бинарна матрица на изображението, представящо в бяло
засегнатите участъци и в черно плътните. Чрез определяне сумата от площите
запълнени с 1 се изчислява процентното съотношение на шуплите спрямо здравата
част на парчето сирене, от където се формира качествена оценка за разрезната
повърхност на сиренето.
Изследването на всеки един обект е извършено в следната последователност:
 Преобразуване на изображението от RGB в HSV;
 Разделяне на изображението на неговите H, S и V компоненти;
 Извършване на прагова сегментация на пикселите в точния обхват на S
областта;
 Използване на предварително създадена библиотека, съдържаща
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стойностите на S компонентата, по които се разпознават шуплите;
Определяне размера, позицията и броя на шуплите

Фиг.1.Обща грешка за 5 образеца при изменение прага на сегментация (Threshold)

На фигура 1 са представени като пример резултати от разпознаване на шупли
по разрезната повърхност на бяло саламурено сирене в зависимост от изменението
на прага на бинаризация „Threshold”. Резултатите показват, че при стойности на този
праг 40÷80% (0,4÷0,8), общата грешка от определяне на шупливост е до 5%.

в) Разпознаване на шупли при
Threshold=0,5
Фиг.2. Пример за разпознаване на шупли в бяло саламурено сирене

а) Оригинално изображение

б) вид в SHSV областта

Threshold

Брой шупли

точност на
разпознаване

Брой шупли

точност на
разпознаване

Брой шупли

точност на
разпознаване

Брой шупли

точност на
разпознаване

Брой шупли

точност на
разпознаване

Таблица 2. Резултати от анализа

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

9
13
3
24
34
34
21
21
8

26%
38%
9%
71%
100%
100%
62%
62%
24%

22
34
65
72
72
55
31
23
15

31%
47%
90%
100%
100%
76%
43%
32%
21%

10
22
44
89
104
103
94
22%
16%

10%
21%
42%
86%
100%
99%
90%
21%
15%

8
7
5
35
36
36
9
7
9

22%
19%
14%
97%
100%
100%
25%
19%
25%

18
22
43
97
96
87
31
18
4

19%
23%
44%
100%
99%
90%
32%
19%
4%
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На фигура 2 са представени резултати от разпознаване на шупли по
разрезната повърхност на бяло саламурено сирене при праг на бинаризация 0,5.
Резултатите показват, че общата грешка от определяне на шупливост е до 5%.
В таблица 2 са посочени резултатите за всички изследвани проби при промяна
на прага на бинаризация от 0,1 до 0,9.
5. Заключение
В настоящия доклад са представени резултати от обработка на цветни
цифрови изображения на бяло саламурено сирене с цел установяването на дефекти
по разрезната повърхност на продукта.
Когато оценката на бяло саламурено сирене се извършва с технически
средства се създава възможност за преобразуването му в непрекъснат процес,
което позволява дефектите по разрезната повърхност на продукта да се откриват с
достатъчна точност.
Предложено е използването на сегментиране на изображение след
представяне чрез S цветова компонента от HSV цветови модел. Ефективността на
на този тип обработка и анализ на изображения на сирене е доказана с резултатите
от изследването.
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IMPORTANCE OF BRANDING IN CLUSTERS
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Abstract: With the growth of commerce, clusters have become the mandatory
condition for economic developers around the world. In a global competition, marketers
are asking whether corporate branding can help improve their competitive position in the
new economy. The report starts with the literature review of clusters, describing a range of
strategies and their applications. The paper outlines the main benefits and value of
building strong cluster brand and working with cluster branding. Discussing difficulties and
pitfalls of companies involved in clusters and explaining the power of the brand, its nature,
and importance of branding in business markets.
Key words: brand, branding, business markets, clusters, competition
Въведение
Един от ключовите аспекти за развитие на успешен бизнес е пряко свързан с
изграждането на популярна марка с добър имидж. Независимо от мащаба на всеки
клъстер, той се нуждае от успешен брандинг и ефективна стратегия за развитието
на неговата марка, което би довело до конкурентно предимство на бързоразвиващия
се пазар. За да изясним, защо брандинга има стратегическо значение за клъстера,
представяме теоретичните концепции за клъстерите и значението на брандинга за
успешното развитие на бизнес организациите. Описани са различни модели на
клъстери, за които общия бранд се е превърнал в успешна рамка за
диференциация, приход на инвестиции, както и за национално и регионално
развитие.
Съвременни концепции за клъстерите
През последните 20 години клъстерите придобиха ключова роля за постигане
на икономическото развитие по целия свят. Регионите, в които няма изградени
клъстери се стремят да ги създадат или да предефинират своите индустрии, за да
достигнат по-голям мащаб в развитието си. Част от популярността на клъстерите се
състои в тяхната широко формулирана концепция. В превод от английски терминът
Cluster означава „грозд“, „купчина“ или „струпване“. Този превод може да се
асоциира с дефиницията на Майкъл Портър, който ги определя като „географски
концентрирани, вътрешно свързани компании и институции в определена сфера. Те
обхващат масив от свързани индустрии и други участници, важни за конкуренцията“.
(Porter, 1998).
Концепцията за клъстерите има дълга история, която се свързва с Алфред
Маршал. Той наблюдава и анализира икономическото пространство около Лондон и
достига до заключението, че организациите и предприятията в тази област били
свързани по между си от три основни фактора - работната сила, специализирани
доставчици и лесен достъп до знания и информация.
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Според Bergman и Freser (по Elgar, 2008) клъстерите могат да се разглеждат
като регионални структури, които споделят обща локация, където региона е
дефиниран като градски район, пазар на труда или друга функционална
икономическа единица.
NAICS (Nord American Industry Clasification System) разграничава клъстерите
според техните продукти (по Elgar, 2008). Те определят клъстера като компании,
които произвеждат или предлагат сходни продукти или услуги.
Майкъл Портър публикува през 1990 г. своята книга “Конкурентното предимство
на нациите”, в която акцентира върху ролята на клъстерите, като един от
двигателите на икономическия растеж. В нея той описва така наречения диамант на
конкурентните предимства.
Моделът откроява четири основни компонента, които изграждат националната
среда, в която се конкурират местни взаимосвързани фирми:
Факторни условия, които представят позицията на страната по отношение на
производствените фактори, като човешки, природни, интелектуални, капиталови
ресурси и инфраструктура, необходими за конкуриране в дадена индустрия.
Фактори на търсенето - определят търсенето на вътрешния пазар на стоки и
услуги, произвеждани от определен отрасъл или негов сегмент. Въздействайки
върху ефекта на мащаба, търсенето на вътрешния пазар определя характера и
скоростта на разработването и усвояването на нововъведенията от местните
фирми.
Фактора „Свързани и подкрепящи индустрии” се характеризира с наличието
или липсата в страната на конкурентноспособни в международен план национални
производства, които са свързани помежду си и притежават висока международна
конкурентост. Те улесняват трансфера на знания между фирмите и оказват
позитивно влияние върху продуктивността.
В детерминантата Фирмена стратегия, структура и съперничество намират
израз специфичната национална и отраслова среда, в която местните фирми се
създават, организират и управляват, както и характерът и интензивността на
междуфирмената конкуренция на вътрешния пазар.
Портър посочва две допълнителни променливи, които влияят индиректно на
диаманта. Това са случайните събития и правителството.
Под случайни събития се разбира разрушителни събития извън контрола на
фирмите и правителствата, които позволяват навлизането на нови участници,
експлоатиращи възможностите, които произтичат от променената структура на
индустрията.
Правителството може да окаже влияние върху всяка от детерминантите.
Успешните държавни политики могат да повишат шансовете за получаване на
конкурентно предимство, но няма възможност да ги създадат.
Тези шест фактора насърчават или възпрепятстват създаването на
конкурентни предимства на фирми, клъстери и нации.
Правителствени служители могат да използват модела като ориентир, как по
най-добър начин да създадат политическа рамка, подпомагаща конкретна
индустрия.
Модела на “диаманта” лежи в основата на европейските и световни инициативи
за повишаване на конкурентоспособността на районите. Поради добрите
икономически резултати в областите с ясно обособени клъстери (Велев, 2007), се
засилва и интереса към нови управленски подходи, които да стимулират
изграждането на подобни структури. Това води до нарастване на интереса към
клъстерния подход и изграждането на нови клъстерни инициативи.
Клъстерният подход предлага различен поглед върху традиционните подходи
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за развитие, при които държавата стимулира бизнеса с различни средства. Той
измества фокуса от опити за създаване на условия за разширено развитие на
отделните отрасли и предприятия, към стимулирането на комплекси от
взаимосвързани предприятия от различни отрасли.

Фигура 1. Клъстерна среда (Kassalis, 2010)
Пирамидалната структура от фиг. 1 показва три взаимосвързани нива, които
изграждат клъстерната среда. Водещите предприятия са основния фактор. Те се
намират в най-горната част на пирамидата и са движещата сила на клъстера.
Второто ниво е изградено от специализирани доставчици. Те осигуряват на
водещите предприятия технологии, специализирана екипировка, компоненти,
суровини и услуги. Третото ниво от фирми, се грижи за икономическата
инфраструктурата, която може да бъде физическа или институционална.
Физическата инфраструктура включва пътища, пристанища, комуникационни връзки,
а институционалната - различни доставчици на услуги, организации свързани с
научните изследвания и образованието. Тяхната основна цел е да подкрепят
водещите предприятия.
Основните предимства, които могат да се изведат от използването на
клъстерния подход са:
 Икономии от мащаба;
 Намаляване на транспортните разходи;
 Намаляване на разходите по намирането на потребители и извършването на
транзакции;
 Разпространяване на знания, информация и технология;
 Разработване и ползване на иновации;
 Намаляване на неопределеността.
Основните предимства на клъстерите са свързани с намаляване на разходите,
свързани
с
производството.
Тези
вътрешни
ползи
повишават
конкурентоспособността на фирмите в клъстера, но не гарантират увеличение на
продажбите. Намаляване на производствените разходи е било основна цел за
повечето предприятия през 60-те и 70-те години на миналия век. През 80-те и 90-те
основния акцент е бил да се правят по-добри продукти. Предимството на тази
стратегия може да се обобщи като качество и скорост. От началото на 21 век
успешните фирми се стремят да предлагат правилните продукти, в които се залага
на дизайна, иновациите и уникалността. Тези продукти се характеризират с естетика
и автентичност (Rosenfeld, 2005). Един от основните подходи за постигането на тази
цел е добрия маркетинг и по-специално брандинга.
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Същност на брандинга и ролята му за развитието на клъстерите
Създаване на успешен клъстерен бранд се сблъсква с много
предизвикателства. Част от тях са свързани с обединяването на участниците в
клъстера около обща марка, с трудността да се изгради кохерентна идентичност на
марката и да се постигне диференциация спрямо конкурентите. За да изясним
връзката на брандинга с клъстерите е необходимо да обясним, защо общия бранд е
със стратегическо значение в тяхното развитие.
От хилядите дефиниции, които съществуват за бранд/търговска марка и
брандинг, дефиницията на Американската Маркетингова Асоциация е една от найцитираните. Тя посочва, че под бранд следва да се разбира "име, термин, знак,
символ или дизайн, или тяхната комбинация, предназначена да идентифицира
стоката и услугата на конкретен комуникатор (търговец или група търговци, отделна
личност или организация) и да я диференцира от тази на конкурентите.“ (Keller,
1995). Това определение за бранд е представено по-скоро от гледна точка на
организациите. От гледна точка на потребителя, бащата на маркетинга – Котлър
споделя, че „независимо дали е име, търговка марка, лого или друг символ, брандът
по същество e обещанието на продавача да доставя последователно определен
комплект от свойства, изгоди и услуги на купувачите”.(Kotler Philip, Kevin Lane Keller,
2012).
Според Берковиц, Керин, Хартли и Руделиус „основно решение в маркетингови
продукти е брандинга или търговската марка, чрез които една организация използва
име, фраза, дизайн, символи, или комбинация от тях, за да диференцират своите
продукти и да ги разграничат от тези на конкурентите си“. (Berkowitz, Kerin, Hartley,
Rudelius, 1992).
Термините търговска марка и бранд не са равнозначни и макар двете думи да
се използват като синоними, маркетолозите правят разлика между тях. Търговската
марка добива значение на юридически термин, тоест думата която може да бъде
защитена по съответното законодателство с юридически монопол, недопускащ
някой друг да използва същата дума в търговската си дейност. От своя страна
брандът се възприема по-широко като маркетингов термин. Той е механизъм за
достигане на конкурентно предимство за фирмата, посредством диференциация на
нейните продукти.
Така че, когато си задаваме въпроса “какво е брандинг” – това е нещо, което
подбужда асоциации в ума на потребителя. Брандингът създава идентичност, той е
това, което отличава различните компании. Накратко, той показва какво можем да
очакваме от една компания. Брандингът е възприятието на хората за компанията.
Днес, брандът е натоварен с много повече символи – социални, културни и
личностни, той е новият доминант в предлагането, тъй като носи послания за
споделени ценности и обещания за придадена стойност. Благодарение на него
пазаруването се е превърнало от необходимост за набавяне на продукти в
преживяване със силен емоционален заряд, доказателство за което са не само
модните дрехи, модерните телефони и скъпите коли, но и обстоятелството, че на
брандиране са податливи цели вериги магазини, шоубизнеса и дори свободното ни
време.
Факторите, от които зависи стойността на една марка (фиг. 2) са
благоприятните асоциации в съзнанието на потребителя и последователно
изградена идентичност. Познанията, свързани с качеството са базирани на
предишен опит на клиента с продуктите на марката и получените препоръки от
близкото обкръжение, а асоциациите за надеждност са резултат от трайните
взаимоотношения на потребителя с марката.
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Фиг.2 Стойност на марката (Благов, В. 2003).
Ползите от марковата ценност са резултат от силния бранд със своите два
аспекта: по-големи приходи и по-малки разходи. Някои автори категоризират
факторите, създаващи финансова стойност за силните марки в две големи групи:
1) Фактори, свързани с растежа: способността на марката да привлича
купувачи, да устоява действията на конкуренцията, да въвежда линейно
разширение, да преминава международните граници;
2) Фактори, свързани с печалбата: лоялност към марката, премиално
ценообразуване, по-малка ценова еластичност, ниски съотношение между
реклама и продажби.
Обобщено тези ползи за клъстерите и развитието на региона са:
1. По-голяма лоялност;
2. По-малка уязвимост към конкурентните маркетингови действия;
3. По-големи маржове;
4. Повече нееластични потребители към ценовото увеличение;
5. Повече еластични потребители към ценовото намаляване;
6. По-голямо търговско коопериране и подкрепа;
7. Ефективност на засилената маркетингова комуникация;
8. Положителните възможности на лицензирането;
9. Допълнителни възможности за марково разширяване.
Изграждането на успешен бранд е предизвикателство за голяма част от
компаниите, които ежедневно се изправят пред решаването на сложни казуси,
свързани с търговските марки. Силните марки знаят как да преодоляват успешно
препятствията и да устояват на сложната икономическа обстановка и конкуренция.
Те са огромна бизнес придобивка на компаниите. Действат като магнит за
потребителите и непресъхващ извор на приходи за фирмите, които ги управляват.
Клиентите са емоционално привлечени от очарованието им, желаят ги и са готови на
жертви, за да ги притежават. Силните марки са вдъхновение за своите създатели и
пример за подражание за всички, на които им предстои изграждането нов бранд.
Известните брандове имат емоционални ползи – те намаляват риска и
несигурността по отношение на продукта, и намаляват разходите, както за
индивидуалния купувач, така и за фирмата. Брандингът може да се използва за
повишаване на доверието за покупка на бизнес клиентите. Закупуване на добре
позната марка може да засили предишен опит и взаимоотношения.
Практически примери за ролята на брандинга за развитието на клъстерите
Регионите в целият свят се конкурират за инвестиции, пазарен дял, ресурси,
политическа ангажираност в медийните среди. Това твърдение важи и за бизнес
клъстерите. Въпреки брандинга много от тях все още имат неясна разпознаваемост
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и диференциация. Ето защо представяме примери за успешни клъстери, които се
различават по тип, географско покритие, специфика на региона, сферата на
производство, различен етап на развитие, с различни маркетинг и брандинг
потребности. Това са реални модели на клъстери за дървени конструкции и за
пластмасови изделия. В тях са реализирани на практика силни марки в резултат на
успешното междуфирмено сътрудничество с общ брандинг и визия на клъстера.
Естонски клъстер за дървени конструкции
Естонският клъстер за дървени конструкции е типичен пример за малък,
новосъздаден клъстер, който се нуждае от стратегически дизайн на марката си, за
да се разграничи от множеството подобни клъстери в същата географска област. В
действителност, клъстерите за дървен материал са постоянен елемент в страните
от Северна Европа. Нещо повече, клъстера оперира в рамките на една малка страна
като Естония, която от своя страна се стреми да получи външно признание, но и
национално самосъзнание (една от концепциите на марката "Обичам Естония" е
традиция).
Клъстерът има за цел насърчаване на партньорите и техните продукти / услуги
на експортните пазари и подобряване представата за дървото като строителен
материал на вътрешния пазар. Всъщност, използването на дървесина за строителни
цели в Естония не е толкова често срещано, както е в други северни страни (т.е.
Швеция или Финландия) и необходимостта да се завладее вътрешния пазар е
толкова належаща, както и проникването на външния пазар. Страната осъществява
проект с марката Естония в началото на 2000 г. и прави наръчник за стилът на
Естонската марка. Основните понятия, включени в него, са обхванати и от
клъстерите за дървен материал за строителни цели, а по-специално:
• Ясна комуникация
• Традиции (история, език, местната култура, природни забележителности,
народни традиции, културно наследство, цивилизация);
• Скандинавско влияние (чистота, свежест, качество, сила, природа,
елегантност, простота);
• Напредък (открития, инфраструктура, бизнес среда, адаптация, творчество,
модернизация, находчивост).
Въпросите, свързани с местоположението и имиджа на клъстера са
представени с фото и видео история. Идеята е доста проста: бизнес средата е
базирана на уникални природни ресурси, компетентност и общи ценности.
Стратегията за брандиране умишлено избягва да използва дълги писмени описания
(думите биха могли да разказват една и съща история в продължение на няколко
други страни или региони в Северна Европа), но тя има за цел да привлече
вниманието на получателя със снимки, предизвикващи положителни емоции.
В резултат на това, принадлежността към Северния район е комуникирана като
положителен елемент с добавена стойност, който се съгласява да консолидира
ролята на Естония като производител на дървени конструкции.
Нещо повече, клъстера се фокусира върху персонализирани и специално
насочени продукти. Дървото се приема като материал във връзка с изработката на
мебели, дървени къщи, архитектура и дизайн. Едновременно с това кореспондира и
на вътрешния пазар. Дървото е ресурсът на бъдещето: устойчиво, възобновяемо,
екологично чисто и удобно.
Клъстер за пластмасови изделия
През 2005 проектирането на пластмасови изделия заема водеща позиция в
региона Горна Австрия. Глобалният лидер в сферата на пластмасовите изделия
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Boreali, решава да обедини своите четири европейски изследователски центъра в
Линц, Горна Австрия. Това е разпознато от местната управа като възможност за
подсилване на предприятия в региона чрез създаване на бранд – „Plastic Location
Upper Austria”.
При сделката Boreali поема ангажимент да увеличи двойно броя на
висококвалифицираната работна ръка и да направи инвестиции в размер на 20
милиона евро. В замяна местните власти се съгласяват да отговорят на следните
предпоставки:
 Развитие на R&D и образователната инфраструктура в областта на
полимерите.
 Създаване на национален и международен бранд "Plastic Location Upper
Austria";
 Стартиране на информационни и ПР инициативи за стимулиране на младите
хора да получат образование в областта на пластмасите.
Резултатите, които били постигнати при създаването на общ бранд,
обединяващ местността Горна Австрия с производителите на пластмасови изделия
били следните:
 Създаване на осем технологични института за изследване на пластмаси и
полимери, на две бакалавърски и една магистърска учебни специалности в
университета Johannes Kepler в Линц.
 Организиране на семинари за водещи компании от сектора, за да се
определят общите маркетингови и брандинг дейности и да се сформират
трайни връзки между фирмите;
 Разработен е общ дизайн (лого, презентационни материали и т.н.) за
проекта, както и информационна база за местността, постери и уебсайт.
 Организирани са местни и международни пресконференции.
 Издава се вестник свързан с проекта “Plastic Region Upper Austria”;
 Организира се "Polymer Congress ", който представлява съвместна среща на
производителите в бранша;
 Публикации, насочени към младите хора от различни възрастови групи и
създаване на интернет страница с информация за възможностите за
образование в областта на пластмаси;
 Обучения за учители, които да им помогнат при насочването на своите
ученици за възможностите за професионално развитие в области свързани с
различните видове пластмаси.
През 2011г. резултатите от тази инициатива са отчетени и оценени в
сътрудничество с външен консултант на базата на ключови данни за периода 2005 2010. Около 65 милиона евро, от които 25,5 милиона от правителството на Горна
Австрия, са вложени в сектора пластмаси от държавните власти. Около 24 млн. са
били инвестирани в образование, изследвания и структурно развитие, а останалите
41 за подкрепа на фирмите. Броят на компаниите в сектора се увеличава с 14%.
Независимо от бурните времена, причинени от финансовата и икономическа криза,
броят на служителите в сектора на пластмасови изделия е нараснал с 3% до 33,465
през 2010 година. Оборотът на фирмите е около 7,62 милиарда евро през 2010 г.,
32-те най-големи компании са инвестирали 454 милиона евро между 2005 - 2010
(www.estoniantimber.ee).
Заключение
За да бъдат разпознаваеми и признати със своята уникалност, да привлекат
външни ресурси като квалифицирани хора и капитали, както и да мобилизират
потенциални членове, участниците в клъстера трябва да бъдат обединени около
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обща визия и стратегия. Маркетинга и брандинга на клъстера биха били мощен
ефективен инструмент за привличане на квалифицирана работна ръка, инвеститори,
ресурси, подкрепа за стратегическото развитие на регионите.
Все повече компании инвестират във фирмения бранд, разпознавайки
бъдещият потенциал, измерен в реални резултати.
За да бъде привлекателен и конкурентноспособен в регионален и
международен план един клъстер е необходимо да обърне повече внимание на
връзката между маркетинговия микс и създаването на бранда на бизнес пазара.
Затова маркетинга и брандинга са ключови въпроси за дългосрочния растеж и
бъдеща конкурентоспособност на клъстера. Предвид сложността на управление в
динамичната бизнес среда, ролята и значението на марката ще продължи да бъде
проучвана и изследвана.
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1. УВОД
Техниката в земеделието престоява средно 30 – 35% от времето поради
технически неизправности и въпреки повишеното производство на резервни части
все още плановите нормативни потребности от тях не се задоволяват на 100%. Това
е резултат не толкова от недостатъчно произведени части, колкото от проблеми при
правилното определяне на необходимия брой резервни части по номенклатури.
Твърде често даден набор от резервни части са дефицитни през дадена година, а на
следващата няма търсене. В тази връзка все по-актуални стават въпросите,
свързани с определяне на запасите от резервни части, като се отчита равнището на
надеждност, условията на експлоатация и ремонт на машините.
В практиката на ремонтното обслужване на машините в земеделието са
намерили приложение основно следните стратегии: принудително провеждане на
ремонтните въздействия; провеждане на ремонтни въздействия в планов порядък и
комбинирана стратегия с елементи на първите две стратегии [1,2].
Ремонтните въздействия при тази стратегия се извършват в момент на отказ или в
предварително зададен планов момент,но плановите и отказовите моменти се
редуват.

Фиг. 1. Моменти на планови и непланови (принудителен) ремонти
За достатъчно голяма стойност на t(s  ) функцията на възстановяване на
елементите от първи и втори вид има вида:
H1(t)=H2(t)= 12 t{1

 2  1 exp[ 2T2 ]  2 exp[ 1T2 ]}1.

2. МЕТОДИ И МОДЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА РЕЗЕРВНИ
ЧАСТИ
Номенклатурата и количеството на необходимите резервни части са функция
на голям брой управляващи фактори, които могат да се обединят в три основни
групи:
 конструктивни - техническият ресурс, интензивността на износване, степента
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на стареене и междуремонтният ресурс;
 технологични - вариацията на междуремотния ресурс и степента на
износване;
 експлоатационни - годишната изработка, периодичността на обслужването и
ремонта на машините и качеството на тяхното извършване.
Количеството на необходимите обменни елементи за осигуряване на техниката
се определя по две основни групи методи - статистически и експериментално
изчислителни, като те постоянно се усъвършенстват. На тяхна база са разработени
редица методики, по които може да се определи броят на оборотните елементи,
които според използвания математически апарат могат да се разделят на три групи:
 методики, в които се използват детерминирани модели;
 методики, разработени на основата на статистическото прогнозиране;
 методики, в които се използват вероятностни модели.
Връзката между методите за определяне на потребностите от резервни части и
методиките
за
изчисляване
на
необходимите
за
поддържането
на
работоспособността на техниката елементи е дадена на фиг.2.

Фиг.2. Методи за разработване нанормативи за резервни части и
прогнозиране на потребността от тях (МРНРЧПП):
СМ – статистически методи; ЕИМ – експериментално-изчислителни методи; МА –
метод на аналогията; СрСМ – средностатистически метод; ЕСМ – експерименталностатистически метод; ВСМ – вероятностно-статистически метод; МОРМР – метод,
отчитащ разсейването на междуремонтния ресурс; МНеОРМР – метод, при който не е
необходимо отчитане на разсейването на междуремонтния ресурс; ММА – методика по
метода на аналогията; МИДМ – методика, използуваща детерминирани модели; МСП –
методика на статистическото прогнозиране; МИВМ – методика, използваща
вероятностни модели; ОКМА – определяне коефициент за привеждане към машинатааналог; ИСРРЧ – изчисляване на средния разход за резервни части; ОРРЧ – определяне
разхода на резервни части; ОЧХПН – определяне числените характеристики на
показателите на надеждност; ОХПО – определяне характеристиката на потока на
отказите; РП – рекурентен поток; РПЗ – рекурентен поток със закъснение; ОРП – общ
рекурентен поток; РНРРЧ – разработване на норматив за разход на резервни части;
ППРЧ – прогнозиране на потребностите от резервни части
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За осигуряване нормалната работа на техниката в земеделието, стопанските
организации получават ежегодно резервни части на стойност, която е около 20% от
стойността на средствата за производство. В частност, за резервни части за
тракторите се изразходват средства, които са почти равни на стойността на
произведените трактори.
В развитите страни се прилага пирамидална система за снабдяване, т.е.
складовете на стопанските организации (ферми, земеделски организации) се
зареждат от районни складове, а те от централен склад на фирмата, производител
на съответната машина.
В литературата има решения на два варианта на система за снабдяване:
 Система за снабдяване с непрекъснато попълване на запаса
 Система за снабдяване с периодично попълване на запасите
Анализът на чуждия опит показва, че в страните с пазарна икономика
организационно производство, снабдяване с машини и резервни части, сервизно
обслужване и продажба на техника са свързани в едно цяло. Всяко едно звено във
веригата от производител до потребител има интерес машините да бъдат
поддържани през целия експлоатационен срок в работоспособно състояние.
Вероятностно-статистическите модели за определяне на необходимия фонд от
резервни части за поддържане работоспособността на машините отразяват найточно процесите на стареене и изменение на техническото състояние на
елементите, а оттук и нормативите за резервни части, които са разработени на
тяхна основа, най-добре отразяват потребностите от тях за възстановяване
работоспособността на техниката [4,5].
За използването на вероятностните модели е необходимо да се изследва
равнището на надеждността на елементите на машините. В страните с пазарна
икономика изпитването на елементите (агрегати и възли) на машините се извършва
от фирмата производител, а информацията за надеждността на машините в
сферата на експлоатацията - от дилърската мрежа на фирмата.
В нашата страна посочената обратна връзка (потребител - производител) не
съществува, а изследването на равнището на надеждността на машините се води
само по конкретен случай (за разработване на нормативи за резервни части, за
оптимизиране на периодичността на техническото обслужване и т.н.)
3. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА
НАДЕЖДНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ТЕХНИКА
Изследването е проведено в централния офис на фирма”Рапид КБ” в София.
Обект на изследване са били: 700 броя трактори; работещи целогодишно. При
годишен номинален фонд време 2128 часа и месечен номинален фонд време -177
часа.
Изследването е проведено в продължение на 4 години. Броят на заявките по
видове номенклатурни наименования е анализиран по метода АВС – диаграма и са
определени процентите резервни части който се намират в съответните групи: А; В
и С, т.е. най- голям е делът на детайлите в група А. Основната идея на метода се
състои в това, че на малка част от дадено количество изделия може да се съпостави
една относително висока стойност. Например 20% от материалите, съхранявани в
даден склад, държат 80% от общата стойност. Ако се идентифицира това малко
количесво, то става възможно чрез целенасочено въздействие върху него да се
постигнат големи стойностни резултати. Това е т.н. концентрация върху
същественото, която съответсва на основната идея на логистиката. Определен е
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този дял за средния брой от изследваните четири години. В последната колона на
всяка от таблиците се вижда разпределението на детайлите по групи А, В и С, а в
предпоследната колона е делът им в общото количество. Принципно АВС анализът
класифицира обектите в три категории, известен е още като закон на Парето [3,6].
Таблица 1
Разпределение на резервните части по години за поддържане на
работоспособността на Трактори «Клаас»
Наименование
Филтър
Гайка
Болт
O-Пръстен
Шайба
Игла
Уплътнение
Подложна
шайба
Втулка
Клема
Ремък
Лагер
Горивен филтър
Добавка – диз.
Гориво 0.470 л.
Уплътнител
Датчик
Пръстен
Амортисьор
Тръба
Комплект
уплътнения
Планка
Гарнитура
Капачка

Сума,
Среден
2013 2012 2011 2010
брой
брой
2114 707
1733 1435
1717 1347
692 263
679 415
501 118
492 264

730
52
149
158
55
10
105

304
146
136
167
173
169
72

373
100
85
104
36
204
51

529
433
429
173
170
125
123

дял в
дял в
общата
общото
група
стойност количество
18%
18%
А
14%
32%
А
14%
46%
А
6%
52%
А
6%
58%
А
4%
62%
А
4%
66%
А

265

22

24

211

8

66

2%

68%

А

198
140
134
132
115

73
45
47
73
50

27
30
48
31
27

88
0
24
20
25

10
65
15
8
13

50
35
34
33
29

2%
1%
1%
1%
1%

70%
71%
72%
73%
74%

А
А
А
А
А

112

23

83

6

0

28

1%

75%

А

101
87
89
77
74

49
43
53
21
41

14
19
22
22
28

26
15
14
29
5

12
10
0
5
0

25
22
22
19
19

1%
1%
1%
1%
1%

76%
77%
77%
78%
79%

А
А
А
А
А

58

20

26

12

0

15

0%

79%

А

59
57
57

17
28
14

8
20
4

21
9
37

13
0
2

15
14
14

0%
0%
0%

80%
80%
80%

А
А
А

От анализа на информацията в таблиците 1. следва, че 80 % от заявените
детайли от всяка група машина са в група А. Това ни дава основание в понататъшното изследване да съсредоточим вниманието си върху тази група детайли.
Освен отношението количество-стойност могат да се използват и други (вторични)
критерии – ХУZ, за категоризиране изделията от една съвкупност. От съществено
значение за логистиката на материалите е да се познава структурата на
потреблението на отделните материални позиции. Затова на фиг.3., 4. е изследвано
средният брой на заявени и отпуснати резервни части от посочените наименования
по години и средният брой резервни части, които са изразходвани от група А.
Те могат да се класифицират по няколко критерия:
 Според темпа на потребление;
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 Според сезонноста на тренда;
 Според точността на прогнозата;
 Според разходите за снабдяване;
 и други.
АВС анализа може безпроблемно да се комбинира с ХУZ анализа, за да се
постигне класификация по два признака в девет или повече категории. Групирането
е извършено като резервните части с дял в общото количество 0÷ 80 % са
причислени към група А, 80 % ÷ 95 % в група В и 95 % ÷ 100 % в група С.
1600
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фиг.3.Среден брой на заявени и отпуснати резервни части от посочените
наименования по години

фиг.4. Среден брой резервни части, които са изразходвани от група А
ABC анализа дава обективна оценка на броя РЧ, които най-много се заявяват в
разглеждания период, но не отчита вариациите в тези данни.
Чрез XYZ се установяват тези РЧ, които са с постоянно търсене. В група АХ,
след комбиниране на резултатите ABC и XYZ попадат тези резервни части , които
имат най-малка вариация (най - търсените части с постоянни продажби).
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Таблица 2
Брой резервни части чрез комбиниране на ABC/XYZ анализите на Трактори
A
3
4
14

X
Y
Z

B
10
17
40

C
7
5
83

Фиг.5. Графика на комбинираните данни
4. ИЗЛЕДВАНЕ НА ИНТЕНЗИВНОСТТА НА ЗАЯВКИТЕ
Интензивността на заявките е определена в зависимост от изразходвания брой
резервни части за една година и фонда от време през което е използвана дадената
група машини, а резултатите са дадени в таблиците 3., по групи машини.
Интензивностите са определени по години и общо за изследвания период от 2010 до
2013 г.
Таблица 3
Интензивност на заявките за Трактори
№

Наименование

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Гайка
Болт
O-Пръстен
Шайба
Игла
Уплътнение
Подложна шайба
Втулка
Клема
Ремък
Лагер
Горивен филтър
Уплътнител

2010
4,699
3,994
4,887
1,692
9,586
2,397
0,376
0,470
3,055
0,705
0,376
0,611
0,564

Интензивност на заявките, λ.10-2
2011
2012
2013
Сума, брой
6,861
2,444
67,434
81,438
6,391
7,002
63,299
80,686
7,848
7,425
12,359
32,519
8,130
2,585
19,502
31,908
7,942
0,470
5,545
23,543
3,383
4,934
12,406
23,120
9,915
1,128
1,034
12,453
4,135
1,269
3,430
9,305
0,000
1,410
2,115
6,579
1,128
2,256
2,209
6,297
0,940
1,457
3,430
6,203
1,175
1,269
2,350
5,404
1,222
0,658
2,303
4,746
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№
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Наименование
Добавка - диз. гориво
0.470 л.
Датчик
Пръстен
Амортисьор
Тръба
Комплект уплътнения
Планка
Гарнитура
Капачка

2010

Интензивност на заявките, λ.10-2
2011
2012
2013
Сума, брой

0,000

0,282

3,900

1,081

5,263

0,470
0,000
0,235
0,000
0,000
0,611
0,000
0,094

0,705
0,658
1,363
0,235
0,564
0,987
0,423
1,739

0,893
1,034
1,034
1,316
1,222
0,376
0,940
0,188

2,021
2,491
0,987
1,927
0,940
0,799
1,316
0,658

4,088
4,182
3,618
3,477
2,726
2,773
2,679
2,679

5. ИЗВОДИ
1. Въз основа на експерименталното изследване е определен средния брой
заявки за година по видове наименования и групи машини и е доказано е, че
над 80% от детайлите са в група А в АВС-диаграмата, а това означава, че
това са наименованията, които са най–търсени от земеделските организации
през активния период на работа в земеделието.
2. Доказано е, че оптималната периодичност на зареждане на склада с
резервни части е най-голяма при поддържане на тракторите в
работоспособно състояние, следвана от зърнокомбайните и тогава
сламопресите и прибиращата техника.
3. Установено е, че най-голям е броят на необходимите резервни части за
поддържане на работоспособността на машините при стратегия на планово
ремонтно обслужване, а най-малък при стратегия на принудително ремонтно
обслужване, тъй като тук имаме най-пълно използване на ресурса на
елементите. При комбинираната стратегия имаме средно положение,т.е.
това е стратегията, при която се гарантира определено равнище на
надеждност на машините и рационално използване на ресурса на
елементите им.
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ПРОЕКТИРАНЕ НА ЛАБОРАТОРНА УСТАНОВКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
СПЕЦИФИЧЕН ТОПЛИНЕН КАПАЦИТЕТ
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Резюме: In practice, there are various methods for measuring the specific heat
coefficient. This article offers a laboratory setting to determine the specific heat ratio,
designed and constructed in the Faculty "Technics and technology" – Yambol.
Ключови думи: heat measurements, thermodynamics
1. Увод
Едно от основните топлинни свойства на телата, широко използвано в
термодинамиката е топлинния капацитет. Той представлява физична величина,
числено равна на отношението между количеството топлина Q, предавана на тялото
и изменението на температурата на тялото в разглежданите термодинамически
процеси. Топлинният капацитет на телата зависи от техния химичен състав, маса и
термодинамично състояние. Топлинните свойства на телата с еднороден състав се
характеризират с величините специфичен и моларен топлинен капацитет. На
практика той определя енергоемкостта на даденото тяло, което е важно от гледна
точка на осигуряване на необходимата енергия за осъществяване на процеса.
Специфичният топлинен капацитет при постоянно налягане се определя като
количеството топлина Q, което е необходимо за повишаване на температурата на
единица количество от дадено вещество с един градус:

,

[1]

където t –температура, ˚C;
m- масов дебит, kg/m3;
Q- отдадена топлина, J.
Тъй като на практика за определянето на специфичния топлинен капацитет е
необходимо измерването на три други величини е необходимо да се проектира и
изработи установка, която при лабораторни условия да дава възможност за
получаване на достоверни резултати и възможност за провеждане на експерименти
при различни изходни условия.
Целта на настоящата разработка е да се проектира и изработи лабораторна
установка за определяне на специфичния топлинен капацитет.
Задължително условие при изработването на описаната уредба е да се осигури
херметичност при монтажа на отделните елементи за да се осигури постоянство на
налягането в цялата уредба.
2. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ
За изпълнение на поставената цел трябва да бъдат изпълнени следните
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задачи:
- определяне на необходимите измервателни уреди и начините на тяхното
свързване;
- проектиране на дроселиращия дебитомер и свързващите елементи;
- разработване на методика за работа с проектираната уредба.
Проектираната лабораторната уредба е показана на фиг.1 и съдържа следните
основни елементи:

Фиг. 1. Принципна схема на проектираната лабораторна уредба:
1 – центробежен вентилатор; 2 и 8 – термометър; 3 – диференциален
U-образен манометър; 4 и 5 – свързващ тръбопровод; 6 – дигитален амперметър;
7 – нагревател; 9 – дигитален волтметър; 10 – дроселиращ дебитомер
• Вентилатор, създаващ необходимия дебит въздушен поток за провеждане на
експерименталните изследвания. Ако има възможност за регулиране на
оборотите му е възможно осъществяване на различни условия за
определяне на специфичния топлинен капацитет чрез промяна на
количеството флуид, преминал през уредбата;
• Свързващ тръбопровод – предназначен за отвеждане на флуидния поток до
нагревателната камера;
• Нагревателна камера, в която е поместен електрически нагревател, служещ
за адиабатно нагряване на флуида;
• Измервателни уреди:
 дебитомер за измерване на масовия дебит на преминалия флуид;
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 термометри, измерващи температурата преди и след загряването на
въздушния поток;
 устройство за определяне на внесеното количество топлина, което може
да се реализира чрез ватметър.
Задължително условие при изработването на описаната уредба е да се осигури
херметичност при монтажа на отделните елементи, за да се осигури постоянно
налягането в цялата уредба.
На база разработената принципна схема е изградена установката за измерване
на специфичен топлинен капацитет. Снимка на действащата установка е показана
на фиг.2.

Фиг.2. Лабораторна уредба за измерване на специфичен капацитет,
разработена във ФТТ-Ямбол: 1 – свързваща тръбопровод; 2 – бленда; 3 – Uобразен диференциален манометър; 4 – нагревателна камера с нагревател; 5 –
термометър Т1; 6 - термометър Т2; 7 – волтметър; 8 – амперметър; 9 – регулатор на
мощността на нагревателя; 10 – ключ; 11 - регулатор на обороти; 12 - вентилатор
Вентилаторът, който се използва в уредбата е центробежен с едностранно
засмукване. Турбината му е с лопатки, които са обърнати назад и е директно
куплирана към оста на двигателя, който е със захранване 220V. За осигуряване
регулиране на оборотите на двигателя, а от там и дебита на вентилатора се
използва тиристорен преобразувател на напрежение. Тиристорният преобразувател
изменя оборотите на двигателя в границите от 10% до 100%.
Изискванията, предявявани към свързващия тръбопровод е да няма местни
съпротивления и да притежава ниска грапавост за избягване на хидравлични
съпротивления, т.е. вътрешната повърхнина трябва да бъде хидравлично гладка.
Като заготовка за изработване на тръбопровода е използвана тръба с вътрешен
диаметър Ø56.8mm, предназначена за хидравлични цилиндри, които се изработват в
„Хидравлични елементи и системи“ АД – Ямбол. Окончателната механична
обработка на вътрешната повърхнина е получена чрез повърхностно пластично
деформиране, което гарантира седми клас на точност на размерите и грапавост на
вътрешната повърхнина от порядъка на Rа=0,63μm. Освен това технологичният
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процес повърхностно пластичното деформиране осигурява достатъчно твърдост и
износоустойчивост на повърхнината. Свързващият тръбопровод е изработен от две
части, чиято дължина е съобразена с изискванията за точност на измерването на
дроселиращия дебитомер, използван в схемата за определяне на количеството
преминал въздух. В краищата на двете части са монтирани фланци за
осъществяване на неподвижно херметично съединение на свързващия тръбопровод
за монтаж на блендата.
Като дроселиращ елемент в дебитомера е използвана диафрагма (бленда),
която е избрана поради по-лесния технологичен процес на изработване и
достатъчна точност при измерванията, въпреки че поради рязкото свиване на
флуида се получава завихряне на потока, а от там и загуби на енергия. Като
методика за определяне на размерите на блендата са използвани [1] и [2].
Други изисквания при използване на дроселиращи дебитомери е преди тях да
не се монтират запорни елементи, които биха променили формата на потока и биха
довели до повишаване на грешката на измерване; флуидът трябва да е еднофазен
и да изпълва изцяло тръбопровода и напречните сечения на уреда; геометричните
оси на двете съединителни части на тръбопровода трябва да съвпадат като
отклонението не трябва да надвишава 1° [4].
В проектираната уредба за отчитане на разликата в наляганията е прието да се
използва течностен U-образен диференциален манометър. Този тип измервателни
уреди дават възможност за отчитане на много малки стойности и това го прави
много подходящ за вграждане в уредбата. За повишаване на чувствителността при
отчитане на показанията като работен флуид в манометъра е използван спирт (96%
етанол) с плътност при 20° и налягане 1013 mbar ρ=830kg/m3.
Двата края на тръбичките на U-образния диференциален манометър са
присъединени към отворите в свързващия тръбопровод преди и след блендата,
съгласно изискванията в методиката за проектирането й.
За получаване на разликата на налягането в двете сечения е необходимо да се
извършват пресмятания по формулата:

p   сп   вз .g.hсп ,

(2)

където  сп - плътност на спирта при 20° и налягане 1013 mbar, kg/m3;

 вз - плътност на въздуха при 20° и налягане 1013 mbar, kg/m3;
g - земно ускорение, m/s2;
hсп - отклонение в показанията на манометъра, m.
По приведената по-горе формула е изчислена, представената на фиг.3,
тарировъчна графика за връзката между hсп и p . За по-лесна работа с графиката
стойностите за hсп са дадени в милиметри.
За да се определи обемния дебит Qv на действително преминалото
количество въздух се използва зависимостта:

Qv  .QT  .S 2 .

2.p
,
. 1  m 2





(3)

където  - коефициент на дебита, отчитащ хидравличните загуби на енергия,
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неравномерното разпределение на скоростта в сеченията, където се измерва
налягането; за тръби с добре обработени и обтекаеми повърхнини от [5]
  0,96  0,98 ;
QT - теоретичен дебит.
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Фиг. 3. Тарировъчна характеристика на проектирания U-образен
диференциален манометър

S 2 - напречно сечение след блендата, където се измерва налягането,
S2 

 .d 22
4



3,14.172.106
 226,98.106 m 2 ;
4

(4)

 - плътност на флуида (въздух) при нормални условия на измерване,

  1,225kg / m3 ;
m - модул на блендата, m=0,09.
Формулата (3) може да се представи във вида:

Qv  C. p ,

(5)

където C - константа на уреда;

C  .S 2 .

2
. 1  m 2





(6)

За проектирания манометър:
C  .S 2 .

2
2
 0,96.226,98.106.
 279,558.106
2
2
. 1  m
1,225. 1  0,09
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Qv  279 ,558 .10 6. p , m 3 / s
След определянето на обемния дебит е необходимо да се намери и масовия,
който е в пряка зависимост от масата на преминалия флуид:

Qm   .Qv , kg/s,

(7)

Където  - плътност на флуида (въздух) при нормални условия на измерване,

  1,225kg / m3 .

Qm   .Qv   .C. p  1,225 .279 ,558 .10 6. p  342 ,459 .10 6. p , kg / s
Qm 

m
,
t

(8)

където m - масата на флуида (въздух) при нормални условия на измерване, kg;
t - времето за измерване, s.
Ако се отчете масовия дебит за единица време, той е равен на масата на
флуида.
Нагревателната камера е изработена от листова ламарина с форма,
осигуряваща подходящо направление на въздушния поток. Нагревателната камера
е проектирана така, че да може да се помести в нея нагревателя и да се осигури
постоянна стойност на температурата в целия й обем. За да се избегне топлообмен
с околната среда, нагревателната камера е изолирана с минерална вата. Избраният
нагревател е с мощност 370 W.
За измерване на температурата в лабораторната установка е прието да се
използват дигитални цифрови термометри TRM-400 с директно показване на
измерваната температура на цифров дисплей. Обхватът на измерване на
термометрите е от -30ºС до 110ºС, с показание през 0.1 ºС. Точността на
измерването е ±1ºС и е достатъчна за предвидените експериментални изследвания.
Мощността е величина която показва каква е енергията, отдадена от източника
или приета от консуматора за единица време. Активната мощност непрекъснато се
консумира, като се превръща в топлинна, механична и друга енергия. Тя отразява
полезното действие в консуматора. Измервателната единица е W. За да внесем
определено количество топлина в нагревателната камера използваме електрически
нагревател, който със своето голямо термично съпротивление преобразува
електрическата енергия в топлинна - т.е. има чисто активна мощност. За да се
определи активната мощност е необходимо да се измерят напрежението и тока с
волтметър и амперметър. Числено тя се определя по формулата:

P  I .U

(8)

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТА С ПРОЕКТИРАНАТА УРЕДБА
1) Преди започване на работа с уредбата е необходимо да се провери дали
регулаторът на оборотите на вентилатора (фиг.2, поз.11) и регулаторът на мощност
на нагревателя (фиг.2, поз.9) са в изключено положение.
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2) Установката се включва към електрическото захранване, като се внимава
знакът „Ф“ на щепсела да съответства на знака „Ф“ на контакта.
3) Поставя се ключа (фиг.2, поз.10) в положение „ВКЛ”, при което светват
дисплеите на дигиталните термометри, амперметъра и волтметъра. Уредбата е
готова за работа.
4) Включването на вентилатора (фиг.2, поз.12) се извършва посредством
регулатор на честота на въртене (фиг.2, поз.11), който в крайните си положения
(максимални и минимални обороти) изключва вентилатора. Включването на
максимални обороти става чрез завъртане на регулатора на обороти (от изключено
положение) по посока на часовниковата стрелка. Регулирането (от максимум към
минимум) на честотата на въртене на вентилатора, определяща големината на
дебита на въздушния поток, се извършва чрез плавно въртене на ключа на
регулатора на обороти по посока на часовниковата стрелка.
5) Включва се електрическия нагревател, монтиран в нагревателната камера
(фиг.2, поз.4) чрез завъртане на регулатора на мощност (фиг.2, поз.9) (от изключено
положение) по посока на часовниковата стрелка. Увеличаването на мощността на
нагревателя се осъществява с продължаване на завъртането в същата посока.
6) Измерването на дебита на протичащия въздух се осъществява чрез
дроселиращ дебитомер (фиг.2, поз.2), като за целта се отчита h , [mm] на течността
в U-образния манометър (фиг.2, поз.3).
7) По тарировъчна характеристика (фиг.2.10) се определя стойността на p
[Pa], съобразно отчетената стойност за h .
8) Изчислява се обемния дебит:

Qv  C. p .

(9)

9) Изчислява се масовия дебит:

Qm   .Qv .

(10)

10) Определя се масата на флуида, преминал за единица време.

m

Qm
.
t

(11)

10) Отчита се температурата по двата цифрови термометъра – T1 (фиг.2, поз.5)
в началото на свързващия тръбопровод и T 2 (фиг.2.11, поз.6) след нагревателната
камера.
11) Отчита се големината на тока I, [A] от дигиталния амперметър (фиг.2, поз.8).
12) Отчита се напрежението U, [V] от дигиталния волметър (фиг.2, поз.7).
13) Мощността Р се определя по формулата:

P  I .U
14) Изчислява специфичния топлинен капацитет:
c 

Q
.
m.(t1  t 2 )

15) Чрез промяна на честотата на въртене на вентилатора се променят
условията на работа и се реализират различни дебити на въздушния поток.
16) Резултатите от измерванията се описват в протокол за проведените
експерименти.
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17) След приключване на измерванията се изключват всички уреди.
18) Изключва се уредбата от подаваното напрежение.
4. ИЗВОДИ
 Анализирани са изискванията при проектиране на елементите на уредбата
за измерване на специфичен топлинен капацитет;
 проектирани са свързващите елементи, дроселиращият дебитомер и
течностния манометър;
 съставена е тарировъчната характеристика на течностния манометър;
 Изработена е лабораторна уредба, предназначена за определяне на
специфичен топлинен капацитет при принудително движение на флуид в
тръба, която се използва като действаща установка в лабораторните
упражнения по дисциплината „Техническа термодинамика“.
 Предстоящи задачи: Предстои провеждане на експерименти с проектирания
лабораторен стенд за установяване точността на отчитаните показатели и
получавания специфичен топлинен капацитет.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ
ТРАКТОРИ В ДЪРВОДОБИВА У НАС
Светозар Маджов, Сотир Глушков
Институт за гората – София, Българска академия на науките
1. Исторически
предпоставки
дърводобив в България

за

създаването

на

промишления

Началото на промишления дърводобив в България е свързан с три особено
важни години: 1948 - започва масовото внедряване на моторните триони и
швейцарските дългометражни въжени линии „Wissen”, 1950 – внедряват се
съветските селскостопански газгенераторни верижни трактори КТ-12, 1952 - отваря
врати факултета по Лесоинженерно дело, подготвящ тесни специалисти в областта
на лесоползуването.
Апогеят на дългометражните въжени линии е около 1970 г., когато броят им
достига около 360, с годишен извоз 1,8 млн. m 3, което е невиждано до този момент в
Европа. Масовото въвеждане на тракторите се явява началото на края, тъй като те
постепенно изместват както въжените линии, така и животинската теглителна сила.
Споровете относно противопоставянето на двата типа извозни средства се водят и
до днес, и все още не са напълно изяснени, но по наше мнение, както и по мнение
на редица други учени, в общоевропейски мащаб настъпва „модата” на тракторния
извоз, за което спомага развитието на мрежата от извозни пътища, както и
прилагането на нови съвременни инструменти и технологии за дърводобив.
От 1950 г. в нашите гори са се внедрявали само селскостопански верижни
трактори, които се оказват непригодни, независимо от съоръжаването им с
еднобарабанни лебедки за подвоз и колесари за последващ извоз. На тяхно място
през 1958 г. се внедряват съветски верижни трактори ТДТ-40, специализирани за
дърводобив както в равнинните, така и в планинските гори. Паралелно с ТДТ-40 е
изпитван и верижния трактор „Sauer-Mulli”, но поради малката му мощност той не е
намерил по-широко приложение. Върхът на тракторния извоз е около 1990 г., когато
броят им достига около 900, а с тях са се извозвали над 2,0 млн. m 3 дървесина
годишно, което е съставлявало около 94% от механизирания извоз. Почти 92% от
него е извършван с колесни и 8% - с верижни трактори. За нашите условия по това
време, както и сега са се доказали като най-рентабилни румънските колесни
трактори „Universal-651M” – селскостопански с общо предназначение около - 640
бр., специализираните горски трактори с шарнирно съчленена рама „TAF-650” около 80 бр. и руските верижни специализирани трактори „ТДТ-55” Онежец - около
70 бр, които представляват усъвършенствана модификация на ТДТ-40. (По данни на
Министерството на земеделието и горите)

Спадът на тракторния извоз настъпва с началото на демократичните промени
през 1990 г., тъй като от тогава до днес почти отсъствува внос на трактори в горите.
Единственото, което е направено е преоборудването на около 50 бр. стари
селскостопански трактори с общо предназначение с лебедки, а от старите, почти
напълно амортизирани, са бракувани за части около 30%. (По данни на фирма „Горска
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За съжаление, с намаляването броя на тракторите в горите, не се увеличава
броят на въжените линии, с което се обяснява и липсата на връзка между тях. За
сметка на това значително се увеличи делът на извоза с животинска теглителна
сила, като достигна средно за страната около 68%, а на места и до 100% /1/. Според
нас главната причина за това са реформите в горите, извършени през този период и
най-вече неудачно проведената приватизация.
От друга страна след 1990 г. като водещо начало в горите беше възприет
екологичният принцип, т.е. в технологичен план голите сечи бяха забранени (там
където тракторите са най-производителни) и се премина към изборните сечи, при
които животинската теглителна сила, независимо че е ниско производителна намери
приложение като най-евтина, и в технически план верижните трактори бяха
забранени като нанасящи щети, както на почвата, така и на подраста и оставащия
дървостой.
Забраната за използване на верижните трактори беше наложена независимо,
че горските механизатори имаха богат опит при работа с тях, тъй като България
беше концесионер на големи територии от гори в Коми (автономна република на
Русия) в продължение на почти 30 години, където се работеше преимуществено с
верижни трактори. Забраната не доведе до намаляване броя на верижните трактори
в нашите гори, напротив те се увеличиха, тъй като частните предприемачи закупиха
на ниски цени (на стойността на старо желязо) и преоборудваха около 400 бр.
верижни артелирийски влекачи (АТТ и АТС, съоръжени с лебедки 7,0 кН), с арки и
щитове от разоръжената Българска армия и ги пуснаха в действие. (По данни на
Министерството на отбраната )

От казаното до тук може с увереност да се твърди, че на сегашния етап, при
извоза на едрата дървесина в българските гори преобладават изключително
верижните влекачи.
2. Анализ на производствено – икономическите резултати от използването
на селскостопански трактор съоръжен с горско оборудване FENDT 412 Vario,
LKT- 82T и TAF-658
През 2003 г. в България са внесени първите нови, специализирани съвременни
трактори за извоз FENDT 412 Vario, LKT- 82T (Фиг. 1. и 2), закупени от
дърводобивните фирми ДДС на лизинг, чрез подпомагащото кредитиране от фонд
„Селско стопанство” към програма „САПАРД”. Въпреки, че експлоатационните
качества на внесените марки трактори са добре известни не само в европейски, но и
в световен мащаб, за икономическите и производствените условия на нашата страна
те са нови, което обуславя необходимостта от наблюдение и анализ на фактически
постигнатите от тях производствени резултати, както и идентифициране и
класифициране на причините за възникващите при експлоатацията им проблеми.

Фиг. 1. Селскостопански трактор
съоръжен с горско оборудване
FENDT 412 Vario
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Фиг. 2. Горски специализиран трактор LKT-82T
Целта на настоящото изследване е да се проучат и анализират
производствените резултати, постигнати от новите специализирани горски трактори
за извоз на дървесина, да се изясни естеството на проблемите, възникващи при
тяхната експлоатация и техническо обслужване, както и да се анализира тяхната
фактическа доходност в периода на изплащане на кредита по лизинговата схемата
на закупуването им.
Обекти и методи на работа
Обектите, в които са провеждани наблюденията са сечища с извеждане на
главна сеч в иглолистния район на Родопи, разположени на територията на четири
дивечовъдни стопанства /ДДС „Борово”, ДДС „Беглика”, ДДС „Широка поляна”, ДДС
„Ракитово”/ и в учебното опитно горско стопанство „Г. Аврамов” в Юндола. С
изключение на трактора, закупен от учебното опитно горско стопанство, останалите
са придобити чрез лизинг с използването на различни по размер кредити, отпуснати
от фонд „Селско стопанство” по линия на програма САПАРД и собствени средства.
Тракторите са пуснати в действие в месеца на получаването им.
Параметрите на лизинга са както следва:
- срок на лизинга – 48 месеца
- първоначална вноска – няма
- погасяване – 22% от лихвата по кредита се погасява през първите шест
месеца, чрез шест равни месечни вноски. През този период не се погасява
главницата, след което следват 42 равни месечни анюитетни вноски за
главницата и 42 намаляващи месечни анюитетни вноски по лихвата в
размер 0,5% върху остатъка от главницата
- допълнително обезпечение – няма
- допълнителни условия – за срока на лизинга сервизното обслужване е
осигурено и задължително се извършва само от фирмата доставчик.
Гратисният шестмесечен период за погасяване на главницата по кредита
позволява новопридобития трактор да започне да носи приходи, достатъчни за
ежемесечното обслужване на целия кредит, без да се обременява финансово
стопанството-собственик.
Използването на банков кредит или лизинг за придобиване на работни машини
и оборудване увеличава финансовата задлъжнялост на фирмата. Това налага
предварително изчисление за възвръщаемостта на инвестицията, която трябва да е
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най-малко равна на цената на кредита или лизинга /на лихвения процент/. Освен
това, за всяко придобито по този начин основно средство следва да се изготви
индивидуален производствен план за съгласуване във времето на двата
противоположни парични потока – за бъдещите приходи от реализираната
продукция, произвеждана от новопридобитата машина и бъдещите разходи по
обслужване на кредита по тази инвестиция. По този начин може да се контролира
текущо и ежемесечно ефективността на инвестицията в периода на погасяване на
финансовата задлъжнялост, свързана с нея.
В хода на изследването са използвани традиционните методи за обработка и
анализ на икономическата информация. Изчисленията са извършени с използването
на сконтовите методи за оценка на икономическата ефективност на инвестициите, а
за математическата обработка на информацията и графичното й представяне –
стандартните продукти на MS EXCEL.
Резултати и обсъждане
Всичките новозакупени трактори работят в обекти със сходни технически
характеристики на сечищата, макар че са собственост на пет различни стопанства.
Базовите показатели, характеризиращи както сечищата, така и работещите на тях
различни трактори са показани в таблица № 2
Таблица 1.

Обект
(собственик)

Производствени и технико-икономически показатели на изследваните обекти
Характеристика на сечищата

Технико-икономически показатели
за извоз на дървесина

Ср.
Условия Изв.
Отраб.
Ср. год.
Наклон % едра Брой
днев.
Марка
на
разст. в
моточаса
произв.
в % дървес. работ.
произв.
терена метри.
в год.
м3
куб. м
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ДДС
LKT- планиндо 650 до 20
80
5
1206
12,4
2492
Борово
82T
ски
ДДС Шир. LKT- планиндо 700 до 16
80
5
977
15,8
3089
поляна
82T
ски
FENDT
ДДС
планин412
до 800 11-20
75
5
1911
16,6
5288
Беглика
ски
Vario
FENDT
ДДС
планин412
до 800 до 16
70
5
1153
19,7
4544
Ракитово
ски
Vario
УОГС
планинTAF
до 900 10-18
75
5
1120
18,6
4167
Юндола
ски

Разпределението на работниците от обслужващите бригади е идентично –
двама мотористи са в сечището, където повалят и окастрят и двама са на временния
склад, където сортиментират, разкройват и рампират извозените цели стъбла или
дълги стъблени секции.
Данните за фактическите експлоатационни разходи и производствени
резултати на новозакупените специализирани горски трактори са фирмена тайна на
съответните ДДС, но по наши пресмятания те ще се откупят за период от 7 до 10
години, а не по предвидения по банков кредит 5 години.
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11 и 12 май 2016 г.
Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, Тракийски университет

ИЗСЛЕДВАНЕ РАБОТАТА НА ВЕРИЖНИ И КОЛЕСНИ
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ГОРСКИ ТРАКТОРИ В БЪЛГАРИЯ
Светозар Маджов, Сотир Глушков
Институт за гората – София, Българска академия на науките
I. Изследване работата на верижния трактор ТДТ-55 „Онежец”
Целта на изследването е да се определят преимуществата и недостатъците на
работата на верижните трактори в нашите гори.
Обект на изследването са специализираните верижни горски трактори ТДТ-55
„Онежец”, произведени в гр. Архангелск (Русия). Тракторите са предназначени за
извоз на цели, неокастрени или окастрени стъбла или стъблени секции (фиг. 1).

Фиг. 1. Верижен трактор ТДТ-55 „Онежец”
Двигателят им е 4-цилиндров с мощност 45,6 kW. Трансмисията е механическа,
съединителят е двудисков постоянно зацепен, а скоростната кутия осигурява 5скорости напред и една назад. Управлението на трактора се осъществява с
блокировката на веригите посредством бордови фрикциони. Центърът на тежестта
на трактора е изместен с 570 mm напред от средата на опорната повърхност на
веригите, което му позволява транспортирането на големи курсови товари (на равен
терен е отчетен максимален товар от 11,7 m 3 докато при движение на къси стръмни
терени до 30° (58%) е отчетен товар от 6,2 m3 на изкачване и 16,7 m3 на спускане).
Тракторът е особено ефективен при извоза на едра дървесина на къси разстояния в
интервала 500-700 m при голи сечи или ветровали, където е отчетена максимална
дневна производителност от 32,1 m3. При експлоатация на трактора в изборна сеч е
необходима точна организация на работа, в противен случай производителността му
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е ниска и варира в интервала между 12 и 17 m 3. За ниската производителност при
изборна сеч, особен принос имат тежките ръчни операции по прикачването и
откачването на стъблата с чокери, при което се изразходва от 30 до 40% от времето
на работния цикъл. Верижният трактор е особено подходящ за извоза на дърва за
огрев или целулоза с дължина съответно 1 или 2 m върху товарния си щит и
стегнати на примка от товарното въже, при което е отчетен среден курсов товар от
около 6 m3 (фиг.2.).

Фиг. 2. Извоз на дърва за огрев с верижния трактор
Така цитирани технологичните възможности на трактора, позволяват да се
направи извода, че тракторът е универсален за този вид работа, а така също и
високопроизводителен.
Изпитанието на трактора е проведено в ДДС Сатовча към РУГ Благоевград,
разположено в югозападна България на границата с Р. Гърция през пролетта на
2014 г. Сечищата са с преобладаващо южно изложение в средния и високия пояс с
преобладаваща буково-иглолистна растителност на планината Родопи, където
релефът се отличава с рязко изразени била, големи долини, стръмни склонове и
скални масиви.
От направените експлоатационни наблюдения на работата на верижния
трактор (ТДТ-55 Онежец), могат да се изтъкнат някои известни вече, а други нови
негови преимущества и недостатъци спрямо колесен трактор от същия клас ( TAF658 ).
Преимущества:
- по-високо тягово усилие на наклонени терени, тъй като процентът на
боксуване му е 3-пъти по-нисък, съответно 5% към 15% за колесния, което
води до снижаване на отделния разход на горивото, което особено се усеща
на леки и преовлажнени почви;
- по-добър контакт с почвата, което му позволява преодоляването на постръмни наклони, намиращи се близо до границата на динамичната му
устойчивост от 20º - 25º ( 36% - 47%), докато при колесните е по-нисък 18º 20º (30% - 36%);
- извършване на пътно-строителни работи с булдозерното устройство,
прокарване и ремонт на горско-пътната мрежа, докато при колесните са
възможни единствено само складови операции;
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- по-висока проходимост, надеждна работа на почви с ниска носеща
способност (блата, мочурища, тресавища, разкалян терен и др.), дълбок
сняг, високи пънове.
Недостатъци:
- ниска работна скорост в интервала от 2,5 до 3,5 км./h, което е 2 до 3 пъти пониска от скоростта на колесния;
- по-трудни за управление, поддръжка, ремонт и обслужване;
- невъзможно е придвижването му на близки обекти по асфалтова настилка на
националната пътна мрежа;
Така изнесени горните недостатъци на верижния трактор водят до по-ниска
средна дневна производителност с около 10-15% от колесния, но само при
наклонени терени и изборни сечи, докато на голи сечи и ветровали предимствата са
за първия, в някои случаи превишението е почти същия процент.
За изследване на технико-икономическите и експлоатационни характеристики
на верижния трактор ТДТ-55, ще анализираме работата му при актуални днешни
условия по данни на МЗГ за периода от 2004 до 2014 г., отнасящи се само за
държавните подразделения. За сравнение са приведени данни за найразпространените и използвани трактори в дърводобива, а именно Universal-651M и
TAF-658 (табл.1.).
Табл. 1.
Технико-икономически показатели на тракторния извоз у нас за периода 2004-2014 г.
Трактор

Средно
Средно
списъчен изработено
брой
на маш/год
3

Средно
работни
дни/год.

Средно
дневна
производ
3

Редно
престои
годишно

Коеф.
изп. на
раб. вр.

Себестойно
3
ст 1m без
амортиз

бр.

m /год

бр/год

m /ден

бр

%

BGN/m

U-651M

519

3200

210

15,2

22

87,5

3,26

TAF-658

36

3405

196

17,3

37

81,6

3,85

ТДТ-55

59

3610

205

17,6

37

85,4

3,88

3

В таблицата са дадени броят на машините, за които са постъпили данни,
средно-годишната им изработка, отработените дни, престои, коефициент на
използване на работното време и себестойност на 1 m 3 извозена дървесина. От
таблицата е видно, че независимо от по-ниската дневна производителност,
верижните трактори се експлоатират на обекти с по-голяма концентрация на сеч, при
което е отчетено средно-дневна производителност от 17,6 m3, а за TAF-650 тя е 17,4
m3, незначително по-ниска. Средните експлоатационни разходи (гориво, масла и др.
без амортизации) са почти еднакви - 3,88 и 3,85 лв. в полза на колесния, а трудовите
разходи с осигуровките се движат в рамките на 3,70 - 4,50 лв./m3.
От така направения икономически анализ на работата с верижния трактор ТДТ55 се вижда, че той е рентабилен в нашите гори, както поради добрата организация
на работа, така и поради добрият опит на работниците, работещи с него.
2. Изследване работата на специализиран горски трактор TAF-658
След 1950 г. са внедрявани само селскостопански верижни трактори в нашите
гори, които се оказват непригодни, независимо от съоръжаването им с
еднобарабанни лебедки за подвоз и прикачни колесари за извоз. През 1968 г. са
направени сполучливи опити за внедряването на различни марки и модели
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западноевропейски специализирани колесни трактори (Valmet-Terra 465, 865-A - от
Финландия и Landswerk - KL 820 – от Швеция). Повече от двадесет години след това
- около 1990 г., броят на тракторите достига около 900 и с тях се извозват над
2 млн. m3 дървесина - 94% от механизирания извоз. За нашите условия като найрентабилни са се доказали румънските колесни трактори с общо предназначение
„Universal – 651 M“ и специализираните – TAF – 658, които по данни на тогавашната
АГСГП, са съответно около 640 бр. и около 80 бр.
С началото на демократичните промени през 1990 г. настъпва спад на
тракторния извоз, което е повлияно и от липсата на внос на нови трактори за горите.
По данни на фирма „Горска техника“ – гр. Дупница, единствено около 50 броя стари
трактора с общо предназначение са преоборудвани с лебедки, а около 30% от
старите, почти напълно амортизирани трактори, са бракувани.
За голямо съжаление обаче, намаляването на броя на работещите в горите
трактори, не доведе до увеличаване броя на въжените линии, с което се обяснява и
липсата на връзка и противоречие между тях. За сметка на това, извозът с
животинска теглителна сила се увеличи многократно, за което значително
допринесоха и реформите в горите през разглеждания период.
Както обикновено се случва, историята се забравя, след което всичко се
повтаря отначало. През 2004 г. отново са внесени трактори – Fend - 412 vario –
трактор с общо предназначение - от Германия, и LKT – 81 T – специализиран горски
трактор - от Чехия. Богатият опит, натрупан повече от половин век работа с тези
трактори, беше забравен. По същото време старият трактор TAF на УОГС „Г. Ст.
Аврамов“ – Юндола беше продаден и беше закупен нов, за който ръководството на
стопанството смяташе, че е по-ефективен. След проведените от нас наблюдения,
тракторът беше препоръчан на две частни фирми с дейност дърводобив и
дървопреработка. Понастоящем, у нас работят три нови трактора TAF-658, които ние
ежемесечно наблюдаваме в технически, експлотационен и икономически план
(фиг.3.).

Фиг. 3. Горски специализиран трактор TAF-658
Специализираният румънски трактор TAF е единственият рентабилен и доказал
своята ефективност при работа в нашите гори. В началото специалистите са
смятали, че двигателят му е „слаб“ за трактор от такъв теглителен клас – 3 t, тъй
като същият двигател D – 110, с мощност 65 PS е монтиран и на другия румънски
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трактор “Universal – 651 M“ от клас 1,4 t, но съмненията не се потвърдили. През
последните години тракторът успешно се продава в Украйна, Русия и други бивши
съветски републики, с двигател D 243 с мощност 81,6 PS от трактора „ Беларус“. За
западноевропейския пазар тракторът се доставя с двигател „Perkins 1004-40T “с
мощност 104 PS. По така упоменатия ред на двигателите, тракторът е с различна
номерация в зависимост от мощността им съответно TAF 658, TAF 820 и TAF 1041P.
Специализираният горски трактор TAF e предназначен за извличане на цели
стъбла, стъблени секции и сортименти, с голям обем над 2 m 3 от гори, разположени
на склонове с наклони от 25о до 40о (47%-84%), в които е извършена главна или
окончателна сеч (фиг. 4.). Тракторът е с чупеща се рама, състояща се от две
шарнирно съчленени части, като в предната е поместен двигателят, скоростната
кутия, плаващ преден мост и кабина, а върху задната - разпределителната кутия,
двубарабанна лебедка с арка, предпазен щит, повдигаща рамка и заден мост.
Шарнирът между двете части осигурява отклонение на трактора ±40 о в хоризонтална
равнина, а отклонението във вертикална равнина на предния мост е ±17 о. Предният
и задният мост са взаимно - заменяеми, самоблокиращи, с вградени планетарни
механизми в главините, които спомагат за намаляване скоростта на движение, но
увеличават въртящия момент. Тракторът е с колесна формула 4х4, осъществена от
четири еднакви по размер, взаимнозаменяеми колела с гуми (18,4/15-26) с ниско
налягане – от 1,8 до 2,4 atm., които намаляват размера на повредите върху почвата,
подраста и оставащия дървостой. Благодарение на тази конструкция тракторът
копира напълно микрорелефа на терена, като осигурява добро сцепление,
създаващо възможност за максимално тягово усилие - до 4-5 t и преодоляване на
препятствия с височина до 50 сm (камъни, трупи, дънери, коловози и др.).

Фиг. 4. Извоз с горски специализиран трактор TAF-658
Управлението на трактора е леко, тъй като е хидрофицирано и се осъществява
с волан, който е свързан с хидравличен разпределител (система Danfoss–Orbitrol),
управляващ двупътен хидроцилиндър, променящ ъгъла между двете полурами.
В трансмисията на трактора влизат две механични кутии: предавателна и
разпределителна. Предавателната кутия се произвежда по лиценз на MAN и
осигурява 5 скорости напред и 1 назад. В съчетание с две степени - бързи и бавни
на разпределителната кутия, скоростите стават (5 х 2) - 10 напред и (1 х 2) - 2 назад,
с което се осигурява оптимален режим на работа при всякакви условия.
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Разпределителната кутия задвижва чрез карданни валове двата моста и лебедката.
Спирачната система на трактора е двукръгова с пневматично задвижване и
вградени барабанни спирачки в колелата. Спрямо старата модификация на трактора
(TAF – 650), който беше с хидравлично задвижване на спирачките, новите модели са
изключително надеждни при спиране дори и на много стръмни терени - до 45о
(100%).
Определени са някои експлоатационни характеристики на трактора при работа
в планински условия у нас. Установен е среден курсов товар с обем 5,76 m 3
(максимално отчетен - 7,7 m3), при движение надолу в сухо време е отчетена
минимална скорост от 3,56 km/h, докато по хоризонтален асфалтиран прав участък
максималната скорост на трактора без товар достига до 40 km/h. В сравнение с найразпространения трактор Universal – 651 M, тракторът TAF – 658 позволява при
еднакви условия до около 30–40% по-висока производителност при извоза на
иглолистна дървесина и около 25–30% - при извоза на широколистна дървесина.
Лебедката на трактора е механична, двубарабанна, изключително надеждна
при работа с максимална теглителна сила 2 х 7000 daN и дължина на въжето до 50
m. Барабаните се задвижват от червячен редуктор, като включването им се
извършва от многодискови съединители. Обратното развиване на натоварените
барабани се предотвратява от лентови спирачки. Управлението на лебедката се
осъществява както ръчно, така и дистанционно.
Тракторът е съоръжен с надеждно устройство, което гарантира неговата
устойчивост при привличане на товара от лебедката (фиг. 5). Към задната полурама,
шарнирно е монтирана подвижна рамка, благодарение на която се осигурява
надеждното „закотвяне“ на трактора. Сред работниците, обслужващи трактора се е
утвърдило следното мнение: „Когато TAF-ът привлича голям товар, последният
бавно, но сигурно се придвижва и навесва на него, докато при работа с други марки
трактори, в повечето случаи те отиват при товара“.

Фиг. 5. Подвижна рама, закотвяща трактор TAF-658 при подвоз
За
потвърждение
на
технико-икономическите
и
експлоатационни
характеристики на специализирания горски трактор, е необходимо да бъде
разгледана работата му при актуални условия на дърводобива у нас. За анализа са
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използвани данни за производителността на закупен през 2005 г. от частна
дърводобивна фирма трактор TAF 658. Цената му е 72 000 лв. (36 000 €) без ДДС.
Собственикът на фирмата е инвестирал изцяло собствени средства. За 14 месеца
работа, тракторът е отработил 1053 моточаса в сечища с 90% едра строителна
дървесина, при средно извозно разстояние - 1000 m и наклон на терена - около 10о 20о (18% - 36%). При създадената организация на работа е постигнато около 44%
ефективно използване на работното време, при което са извозени 8500 m 3
дървесина. Средната месечна производителност е около 600 m3, или 8 m3 за
1 моточас. Средните експлоатационни разходи - гориво, масла и др. без
амортизация, са около 3,50 лв./m3, а трудовите разходи с осигуровките са в рамките
на 3,70 - 4,50 лв./m3. При тези условия тракторът се изплаща за период от 10-до 12
месеца.
Направеният икономически анализ показва, че инвестирането на средства за
закупуване на нов специализиран трактор TAF - 658, не е рисковано за
дърводобивните фирми (частни и държавни) при условие, че може да бъде
осигурено целогодишното му натоварване с работа в рамките на една-две години.
В заключение, следва да се отбележи, че тракторите TAF и в бъдеще ще бъдат
използвани в нашите гори, не само защото вече са доказали своята ефективност на
работа и отговарят на условието за изгодна цена, висока производителност,
надеждност, сервиз и обслужване, но и поради фактът, че те покриват изискванията
по стандартите на ISO - 9001 и отдавна са с доказани качества на
западноевропейския пазар.
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ПРОУЧВАНЕ РАБОТАТА НА ЧЕШКИТЕ ВЪЖЕНИТЕ ЛИНИИ LARIX В
ПЛАНИНСКИ И БЛАТИСТИ ТЕРЕНИ
Светозар Маджов, Сотир Глушков
Институт за гората – София, Българска академия на науките
При извоза на дървесината възникват най-големите повреди по почвата и
насажденията. В областта на защитата на околната среда, извозът с въжени линии
има съществени предимства пред извоза с трактори. Често в планински условия и
блатисти места, извозът с въжени линии представлява единственото реално
решение. Въженият извоз има следните предимства:
 Подобрява екологическото състояние на горите;
 При недостатъчно гъста пътна мрежа, позволява разширяване на
технологическите възможности за усвояването на горския фонд;
 Позволява подвоз при технологичните отгледни сечи;
 Намалява разходите при дърводобива, като съкращава разходите за
строителството на извозни пътища;
 Подобрява ритмичността на работа на дървообработващите предприятия
през годината;
 Значително се намаляват изискванията за гъстотата на пътната мрежа, като
при извоз с въжени линии е необходимо разстояние между пътищата от 800 до 1000
m, а при тракторния извоз е необходимо 100 m;
 При извоз с въжени линии не се поврежда почвата (уплътняване, измиване и
др.), което е особено характерно при извоза с трактори;
 Спестява се енергия - при извоз с трактор е необходимо цялата му маса да
се транспортира до мястото на натоварване, при спускане по склона се спира
съставната част на гравитационната маса. В резултат на повишената ерозия на
почвата от транспорта на дървесината за сметка на предаването на силите от
гумите на почвата, нейното уплътнение и триене на товара възниква дълготрайно
увреждане на горската почва. Теглото на вагонетката на въжената линия, която е
способна да привлече до носещото въже приблизително същия товар както
универсалния колесен трактор, представлява само няколко процента от неговата
тежест;
 Следва да се отбележи, че само с използването на съвременните въжени
линии, за които е характерен бърз монтаж, автоматизирано преместване на товара и
радиоуправление, могат да се изберат такива икономически и други подходящи
работни процеси, при които увреждането на подраста и оставащия дървостой ще
бъдат минимални.
Производителите на въжени линии, особено от Австрия, Норвегия, Италия и
Швейцария предлагат пълна гама съвременни горски въжени линии с прогресивни
технически концепции и купувачът сам трябва да сравни преимуществата и
недостатъците. В групата на известните производители на въжени линии с особено
място се нарежда и чешката фирма Учебно-опитно горско предприятие “Масариков
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лес” гр. Крищини, която днес произвежда своите въжени линии LARIX, които в
Европа са доста известни.
Техническите решения на въжените линии от типа LARIX 3T KOMBI спомагат за
опазването на оставащия дървостой при подвоза на дървесината при селективен
дърводобив:
- енергетическо средство за преместване и транспорт на дървесината се явява
колесен селскостопански трактор с минимална мощност 45 или 70 kW;
- въжените линии позволяват материалите да се извозват в полуподвесно и
подвесно състояние на всякакъв терен - отдолу нагоре и отгоре надолу или на равен
терен, последното е особено важно в резерватите, парковете и блата с
недостатъчна носеща способност;
- въжената линия е разработена като навесно оборудване към задна
триточкова система на трактора (рамата с лебедките и мачтата) и допълнителни
барабани (с резервни и монтажни въжета), монтирани на предната навеска;
- теглото на въжената линия по такъв начин е оптимално разпределена между
двата моста на трактора - преден и заден, което позволява системата да е с добра
проходимост и на лоши терени;
- проходимостта на въжената система се доближава до проходимостта на
специализирания горски трактор поради добрата си балансировка;
- работната площадка на трактора и линията се допуска да бъде с напречен и
надлъжен наклон до 15%;
- извозното разстояние на въжената линия е до 500 – 800 m, теглото на товара
е до 3000 kg, теглителната сила е до 23-32 kN, а теглото на въжената линия заедно с
допълнителното оборудване не надвишава 3 500 kg;
- въжената линия е окомплектована с 5 въжета - носещо, циркулационно
(реверсивно), подемно, спомагателно и монтажно;
- циркулационното въже спомага за точното позициониране на вагона по
носещото въже;
- страничното подвозване на материалите е до 70 m;
- автоматиката, управляваща работата на въжената линия позволява
оптимизиране на височината на подвесване на товара под вагона;
- носещото въже се монтира с по-голяма опъваща сила за да се намали
страничното провисване на въжето, при което то е защитено от претоварване;
- в случай на извоз на дълги неокастрени дървета, (от национални паркове,
където е забранен дърводобива заради повредите върху околната среда) e
възможно транспортирането на товара хоризонтално, в пълно подвесно състояние
на двата края на вагона HORIZONT.
Производителността на въжените линии зависи не само от техническите
параметри, но и от квалифицираната поддръжка. От особена важност са обучението
на обслужващия персонал, ремонта и обслужването.
Продажните цени на въжените линии LARIX в сравнение с цените на подобни
европейски линии с аналогично механическо задвижване е 1,5 до 2 пъти по-ниска.
Цената на LARIX с хидростатическо задвижване е 1,5 пъти по ниска.
Поради универсалността си въжените линии LARIX могат да намерят
приложение, не само в планински и горски условия, но и в равнинни, където
местността е непроходима за колесни и верижни трактори. Има се предвид
блатисти, торфени залежи, местности с едри камъни, оврази, морени, заливни гори
и др. Имайки предвид критериите по управляемостта на тракторите на склонове и
носещата способност на грунта, делът на „въжените терени” от екологическа гледна
точка могат да нараснат. Употребата на въжените линии ще позволи да се разшири
продължителността на дърводобива, като се съблюдават екологическите
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изисквания.
При проектирането на трасето на въжената линия в гората, където профила на
терена позволява, е необходимо оставянето през 100-150 m на стоящи дървета като
междинни подпори заради провисването на въжето. Строителството на всяка
подпора е около 2 трудови часа независимо от типа на въжената линия.
Горски въжени линии LARIX
Първата съвременна въжена линия LARIX 550 е била произведена през
1995 г. Голяма част от въжените линии са предназначени за експорт. За момента в
експлоатация се намират над 100 броя, като в това число 29 бр. LARIX 550, 42 бр.
LARIX 3Т, 27 бр. LARIX KOMBI и LARIX KOMBI H, 2 бр. LARIX HYDRO. В Република
Чехия са продадени 46 бр. машини (7 Larix 550, 22 Larix 3T, 11 Larix Kombi a 1 Larix
Hydro), 5 машини работят в Полша, по две в Унгария, Испания и Украйна, 1 в Русия и
в Колумбия. Частни предприемачи работят в Украйна, Франция, Австрия и
Германия. В преговори с фирмата за закупуването на въжени линии LARIX са страни
като Белорус, Русия, Украйна, Испания, Франция и със страни от Южна Америка.
Голям интерес има и на Балканите - Босна, Херцеговина, Сърбия и Хърватия,
където сделките са възпрепятствани по икономически причини.
Днес Учебното горско предприятие “Масариков лес “ - Крищини МЗЛУ в гр. Брно
произвежда и продава 4 типа въжени линии Larix, а именно: Larix Kombi, Larix 550,
Larix 3T, Larix Hydro a 3 типа вагонетки за тях: KOS-31, Graviko и MOKO-25
(таблица 3).
Larix 550
Универсална въжена линия с 4-въжета: носещо, циркулационно, подемно, и
помощно. Въжената линия е монтирана на 3-точковата система на колесен
селскостопански трактор с мощност от 70 kW. Въжената линия е с радиоуправление
осигуряващо автоматично придвижване на празен и пълен вагон. Дължината на
носещото въже е до 500 m а полезният товар е 2000 kg.
Larix 3T
Универсална въжена линия аналогично изпълнение като Larix 550 с тази
разлика, че за монтажа на въжената линия е окомплектована с монтажен барабан с
полипропиленово въже. Товароносимоста е увеличена до 3 000 kg, а дължината на
извоза - до 800 m.
Larix Hydro
Линията, когато е монтирана на камион с висока проходимост е (Larix Hydro A),
когато е на ремарке (Larix Hydro P). Въжената линия е класическа концепция с
носещо, теглещо и циркулационно (реверсивно) въже. В комплектовка с вагон KOS31 се монтира допълнителен барабан със спомагателно въже, при вагон MOKO-25
това не е необходимо. Въжената линия е оборудвана с хидростатически предавки,
които осигуряват автоматическо изравняване на скоростите на развиване и
намотаване на тяговият и реверсивен барабан (системата за блокировка).
Радиоуправлението, което е програмирано да управлява натоварения или празен
вагон влиза в стандартното оборудване. Преимущество се явява скоростта на
монтажа, който при работа нагоре по склона е 4-6 часа, а при експлоатация надолу
по склона – 6-8 часа. Товароподемноста е 3 000 kg, а дължината на извоза 700 m.
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Таблица 1.
Технически данни на въжените линии Larix
Типово
обозначение
Larix
Kombi

Енерг.
средст.
kW

Товаропо
Дълж. на
Скорост на Теглит.
Задвижване
демност,
извоза, m
навив. m/s сила кН
kг.

Управление

трактор 50 механическо

200

1500

1,5

30

кабел,
радио

Механическо
трактор 50 (носещо
въже-хидр.)

350

2000

1,5

36

кабел,
радио

Larix 550 трактор 50 механическо

500

2000

23

кабел,
радио

Larix 3T

трактор 50 механическо

800

3000

32

кабел,
радио

Larix
Hydro A
Larix
Hydro P

товарен
хидростаавтомобил тическо
хидростаремарке
тическо

700

3000

700

3000

Larix
Kombi H

2,2 с товар,
4,5 без
товар
2,2 с товар,
4,5 без
товар
0-6 с и без
товар
0-6 с и без
товар

32
32

кабел,
радио
кабел,
радио

Larix Kombi
Двубарабанна лебедка с дължина на въжетата 2 x 220 m, която е монтирана на
3-точковата система на трактор. Въжената линия е с тягово и реверсивно въже,
предназначено за подвоз на материалите на къси стръмни склонове. Допълнително
оборудване на трактора се явява преден отвал и защитно дъно на трактора, което
позволява системата да се използва и за извоз на материалите на тракторни терени.
Въжените линии Larix се управляват посредством радио от работника, който
завързва материалите непосредствено в насаждението. При подвоза на
материалите, работникът в насаждението сам променя мястото на вагона по
дължината на носещото въже, с което се избягват възможните повреди по
оставащия дървостой.
Продължителността на монтажа на въжените линии с механическо задвижване
- Larix 3T и Larix 550, при работа нагоре по склона е около 8-10 часа, докато надолу
по склона е от 12 до 14 часа (при средна дължина на трасето от 400 до 500 m с
минимум 2 подпори).
Продължителността на монтажа на въжените линии Larix Hydro е наполовина
на гореспоменатото време. Съществено намаляване на монтажното време се
постига за сметка на:
- мачти с височина 9 или 11 m - позволяват монтаж на една или най-много на
две подпори;
- мачтите са оборудвани с 4 анкерни (монтажни) лебедки;
- съчетанието на Larix Hydro с моторния вагон MOKO-25 предотвратява
монтажа на спомагателното въже, особено при работа нагоре по склона, където се
използва само носещо и тягово въже, а реверсивното въже остава неизползвано на
барабана на въжената линия.
Характеристика и технически данни на вагоните
Вагон KOS-31
Той е предназначен за въжената линия Larix 3T, но може със същия успех да се
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използва и при другите линии, които са със спомагателно въже за управление на
механизма, който управлява изтеглянето на въжето от вагона. Предимствата на този
вагон са здравина, надежност при работа, безпрепятствено преминаване през
седловите стойки с товар и навиване на спомагателното въжето на барабана на
вагона при преместването му. Товароподемността на вагона е 3 000 kg, а теглото му
е 245 kg.
Вагон Graviko
Той е предназначен за въжени линии с носещо и теглително въже. Вагонът е
снабден с хидравлически управляема спирачка за фиксирането му върху носещото
въже, както и спирачка, фиксираща товара на различна височина под вагона.
Управлението на вагона се осъществява с помощта на командна радиостанция.
Товароподемността на вагона е 3000 kg, масата му е 320 kg.
Моторен вагон MOKO-25
Той е предназначен за въжени линии с носещо, теглително и реверсивно въже.
Във вагона е монтиран двигател, с помощта на който се придвижва по носещото
въже, спира на всякакви позиции и товарът се закрепва на различна височина под
него. Мощността на двигателя е 5,5 kW, товароподемността му е 2 500 kg, а масата
му е 480 kg.
При
наблюдение
работата
на
вагона
МОКО-25
(идентичен
на
самопридвижващия се моторен вагон Woodliner на австрийската фирма Конрад), се
оказва че товарът се влачи ниско над земята, заради значителното му тегло, което
не позволява извоза на товар над 800-1000 kg.
Фиг. 1, 2, 3 и 4. Работа на въжената линия LARIX 550
на блатиста местност в Чехия
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Фиг. 12. Larix 550

Фиг. 13. Larix 3T

Фиг. 14. Larix Hydro A

Фиг. 15. Larix Hydro P+Moko-25

Фиг. 16. Larix Kombi

Фиг. 17. Вагон KOS-31

Фиг. 18 и 19: Вагон MOKO 25
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XХV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” ЗА МЛАДИ УЧЕНИ
11 и 12 май 2016 г.
Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, Тракийски университет

ХАРВЕСТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И УСЛОВИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО ИМ В
ГОРСКОТО СТОПАНСТВО НА БЪЛГАРИЯ
Светозар Маджов, Сотир Глушков
Институт за гората – София, Българска академия на науките
Харвестърната технология представлява една от най-модерните и прогресивно
развиващи се методи за дърводобив в европейските страни с напреднало горско
стопанство. С използването на харвестри (известни в близкото минало у нас като
лесокомбайни, агрегатни или многооперационни машини) и форвардери
(сортиментни трактори), първите извършват изцяло всички операции по първичния
дърводобив (поваляне, кастрене и разтрупване), а вторите последващите
(натоварване, извоз, сортиране и рампиране), се извърши пълно механизиране и
автоматизиране на непривлекателния до този момент тежък труд в гората.
В Европейския съюз като пример за най-динамично развиваща се
дърводобивна и дървообработваща промишленост, може да се посочи бившата
страна от източния блок - Чехия. По данни на Управлението на горите на Чехия, за
периода до 2002 г. се отчита наличието на 58 харвестъра и 119 форвардера. В
„Зеления доклад” на чешкото Правителство за 2006 г. са отчетени данни за
наличието на 222 харвестъра и 377 форвардера. За краткия период от 4 години е
отчетен ръст на броя на харвестрите почти 4 пъти и на форвардерите повече от 3
пъти. В стратегическо отношение това означава качествено преоборудване на
отрасъла с надеждна, високопроизводителна и ергономична техника. В
експлоатация най-силно са застъпени харвестрите и форвардерите от класовете със
средна мощност (71 – 140 kW), които са атрактивни заради възможността им да
бъдат използвани както при отгледни така и при възобновителни сечи.
Внедряването на гореописаните дърводобивно-транспортни машини и
технологични методи е свързано с проучване на терена по технологичния проект, по
който ще се извърши сечта. Подготовката за дърводобив и изпълнението на всички
производствени операции е необходимо да се планират в технологичната карта
(приложение 1), след запознаване с работната площадка. За изпълнителя на
поръчката картата трябва да представлява задължителен документ. Понастоящем,
когато работите се извършват най-често от индивидуални субекти, а не от
собственика на гората, тя е подходящ аргумент при предаването на извършената
работа, който може да бъде сравнен с производствената действителност. Редица
горски дружества изискват технологичната карта като еднозначна спецификация на
изискваната работа, защото тя включва:
A. Описание на производствената единица;
B. Проект за асортимента;
C. Проект на технологията и технико-технологичните параметри на работната
площадка;
D. Ситуационен чертеж с разпределението на растителността на работни
области.
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Предимствата, обосноваващи въвеждането на харвестърните технологии са:
 икономията на работна сила;
 точното регистриране на употребените мощности от оператора на бордния
компютър, който улеснява контрола върху труда и неговото възнаграждение;
 високата хигиена на труда и неговата безопасност при използването му при
неблагоприятни климатични условия или при бедствия, където макар да се
намалява производителността на труда, това става за сметка на
безопасността, а освен това всичко е свързано с ергономията на труда,
което е несравним плюс в сравнение с класическите технологии;
 бързата реакция на исканията на клиента при определяне на асортимента;
 запазване чистотата на дървесната суровина за по-нататъшна обработка в
дървообработвателната промишленост (дървесината се транспортира в
натоварено състояние);
 ограничаване щетите по оставащия дървостой и почвената повърхност,
които не могат да се избегнат при използването на средства за наземен
извоз (трактори и животинска теглителна сила), при които делът на щетите
се увеличава до 2/3 в сравнение с харвестърната технологията (фиг. 20.).
От друга страна, с въвеждането на технологията възникват и определени
затруднения:
 сложна организация на труда за непрекъсната работа на машините и
осигуряване възвръщаемост на вложените инвестиции;
 висока доставна цена на машината, скъп ремонт на повредите, свързани с
период на чакане за доставка на резервните части, което води до престой на
машините;
 продължително и скъпо обучение на операторите;
 необходимост от знания и технически специалности на операторите
(машиностроене, електротехника и горско стопанство).

Фиг. 1. Отгледна сеч с колесен харвестер Valmet в
околностите на гр. Трутнов (Чехия)
Обработващите глави на харвестрите са конструирани за обработката на
иглолисти дървесни видове като смърч, бор и лиственица, както и мека
широколистна дървесина (най-често бреза и топола). Използването им за твърда
широколистна дървесина се препоръчва при отгледни сечи в букови гори от по-ниска
възрастова група, което е гаранция за по-малко кривини и по-слаба разклоненост.
Напречният наклон на склона не бива да надхвърля 40 %, което е допустимо за
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харвестерните технологии. Машините не се използват на мочурливи терени. В
случаите, когато мочурливостта се проявява само локално, се отбелязва линия за
привличане, която да осигурява минаване на машината само по твърда почвена
повърхност, или преминаването се ограничава до абсолютно необходимия минимум
(фиг. 21).
Маркирането на подлежащите на сеч дървета се извършва от участъковите
лесничеи. Горските масиви се разделят с линии (път) за извозване на сортиментите,
които минават винаги през центъра на работната площ. Работната площ,
респективно нейната ширина между транспортните граници, зависи от обсега на
крана на харвестъра, евентуално от включването на други машини и свързаните с
тях методи на работа. При комплексната харвестерните технология обхватът на
работната площ е около 20 m при средния клас мощности (71 – 140 kW).
Обхватът на хидравличната кран на форвардера при харвестър технологията
не е толкова важен, защото добитите сортименти от харвестъра се разполагат
непосредствено до извозния път. Обхватът на хидравличният кран е съществен
технически параметър само при частична харвестър технология, където се включва
само форвардер (самият добив се извършва ръчно, с моторни триони).
Ширината на извозните пътища, минаващи през центъра на работната площ,
при харвестър технологиите е 3,5 - 4 m. На завоите те се разширяват с около един
метър. Същото е разширението и на терени с по-голям брой ниски препятствия,
където има опасност от нараняване на хидроманипулаторите, страниците и другите
компоненти на машините при накланянето им когато минават например през
каменист терен, който не е изключение в горските масиви. Границите на извозните
пътища се отбелязват с ленти или светлоотразителни бои с коса черта от
вътрешната страна на пътя, евентуално със стрелки, определящи посоката на
движение на машината, така, както е определил участъковият или горският стопанин
и след споразумение с техника по организация на труда на включваните харвестър
технологии. В горските масиви със същите светлоотразителни бои се отбелязват
дърветата, предназначени за сеч, винаги от три страни на височина около 1,3 m, за
да са видими за оператора от няколко ъгъла около линията за приближаване.
Отделните извозни пътища са прави, определени с оглед на аномалиите на
терена (препятствия, мочурлив терен) и освен отделни (неизбежни) случаи трябва
да бъдат проходими за излизане на горските пътища или свързани с други стари
пътища, т.е. да не се налага връщане на заден ход или обръщане в горския масив,
така че в максимална степен да се ограничи делът на щетите по стоящите дървета
или по земната повърхност.

Фиг. 2. Затънал форвардер в мочурлива почва
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След
отрязването,
повалянето,
кастренето
и
разтрупването
(сортиментирането) на маркираните дървета от харвестъра, работният процес
продължава от форвардера, извършващ последващия извоз. Най-напред се отсичат
отпред разположените дървета по извозните пътища, които пречат за минаването на
харвестъра, а впоследствие се извършва сечта в работното поле от масива.
Отсечените дървета от пънната надземна част се изтеглят от манипулатора до
извозния път, върху който се окастрят, а сортиментите се разтрупват с дължината 2
- 8 m и се нареждат перпендикулярно на извозния път (фиг. 3.), винаги в другата,
насрещна половина на работната площ, а не в тази, от която са добити. Купчините
от по няколко броя сортименти до пътя се разделят според тяхната дължина. При
кастренето клонките се разполагат по повърхността на извозния път, при което се
запазва от нараняване повърхностната коренова система на оставащия дървостой и
подраста. Върху килима от клонки тежестта на машината се разпределя равномерно
и намалява риска от повреждане на земната повърхност, a и от повреда на
приземните части на дърветата (фиг. 4.).

Фиг. 3. Разположение на сортиментите около извозния път:
горен ред - неправилно разположение на сортиментите между, върху и до
препятствия като камъни и стоящи дървета 1- правилно разположение до път
събрани с повдигнат един или двата края 2- неправилно разположение на голяма
и или разширена фигура на материали (рис. J. Dvorak)

Фиг. 4. Килим от клони върху извозния път на харвестъра
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Дървесината се изкарва от масива както по сортименти, така и по дървесни
видове до временния склад, където се подрежда на фигури високи до три метра.
Временните складове се разполагат на края на обработваните масиви, в съседните
масиви или горски комплекси, върху временно използвани земеделски терени, и
разбира се най-вече на укрепените камионни пътища (фиг. 5.).

Фиг. 5. Временен склад
Комплексна харвестърна технология
Междуредието на извозните пътища е 20 m, ширината им е 4 m (фиг. 6). От тях
харвестърът обработва изцяло вляво и вдясно по цялата площ на масива.
Транспортирането на сортиментите от сечището се извършва с форвардер.
Предимство определено е обработването на дървостоя с една специализирана
машина за един преход. Освен това и високата производителност както на
харвестера, така и на транспортната машина, както и високата безопасност на
труда. Недостатък е високият процент на площта на извозните пътища в
насаждението (20-25%).

20 m

4m

Извозен път

Работно поле

Транспортна граница

Фиг. 6. Комплексна харвестерна технология(рис.Dvorzak)
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Комплексна харвестър технология със скрита линия
Между извозните пътища, на разстояние около 40 m, харвестърът се движи в
центъра на масива по необозначена линия. Сече избрани дървета и ги разполага до
граничните линии на работните площи. След това обработва отсечените дървета от
извозният път по стандартния метод. Дърветата могат да се обработват и в горския
масив и добитите сортименти се разполагат на граничната линия. Форвардърът се
движи само по извозните пътища. При това харвестърът гъвкаво избягва всички
препятствия, така че не създава впечатление за оптически характер на скритата
линия. Въпреки това този вариант е приемлив само в изключителни случаи, защото
с необозначена и неправа линия има по-голяма опасност от повреждане на
дърветата в масива (фиг. 7.).
40 m
Работно поле

20 m
Междинна зона

4m
Извозен път

Транспортна граница
……….......

Трасе на харвестъра

Фиг. 7. Харвестерна технология със скрита линия (рис. Dvorzak)

Частична харвестърна технология с моторен трион в междинната зона
Разстоянието между извозните пътища е 30 m (фиг. 8). От извозния път се
извършва изцяло механизирана санитарна сеч в обсега на крана на около 10 m от
всяка страна на линията. В междинната зона с ширина около 10 m, се извършва
ръчна сеч с моторен трион. Всяко от дърветата в тази зона се поваля по посока на
по-близкия извозен път. По-нататъшната обработка на дървото се извършва с
харвестър (той изпълнява функцията на процесор), т.е. издърпва дървото с
хидроманипулатора и изпълнява кастрене и разтрупване с последващо подреждане
на сортиментите, перпендикулярно на линията за приближаване. Извозването на
дървения материал става с форвардер.
Комбинация от комплексна харвестърна технология и класическа
технология за добив и транспортиране на дървен материал от
междинната зона
Разстоянието между линиите за доближаване е 40 m (фиг. 9). В обсега на крана
на харвестъра от линиите за доближаване се извършва първо изцяло механизирано
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прибиране. В междинната зона с ширина 20 m сечта се извършва ръчно с моторен
трион така, че долната част на дървото да е насочено към по-близкия извозен път.
Дърветата се изтеглят с тракторната лебедка. Тракторът, както и харвестърът и
форвардерът, се движат само по извозните пътища. По-нататъшната обработка на
изтеглените дървета се извършва с харвестъра, който играе ролята на процесор –
кастри, разтрупва и подрежда сортиментите перпендикулярно на извозния път.
Видовете сортименти се извозват с форвардера. Недостатък на технологията са
високите изисквания към организацията на труда, повишените разходи,
увеличаването на щетите от изкарването на цели дървета.
30 m

Работно поле

10 m

10 m

ZZ

KA

Транспотна граница

4m

RG

RG Извозен път ZZ Междинна зона

KA Kranausladung
Фиг. 8. Частична харвестерна
технология с моторен
трион в междинната зона (рис. Dvorzak)

Комбинация от комплексна харвестърна технология и класическа
технология за добив и транспортиране на дървен материал от
междинната зона
Разстоянието между линиите за доближаване е 40 m (фиг. 9). В обсега на крана
на харвестъра от линиите за доближаване се извършва първо изцяло механизирано
прибиране. В междинната зона с ширина 20 m сечта се извършва ръчно с моторен
трион така, че долната част на дървото да е насочено към по-близкия извозен път.
Дърветата се изтеглят с тракторната лебедка. Тракторът, както и харвестърът и
форвардерът, се движат само по извозните пътища. По-нататъшната обработка на
изтеглените дървета се извършва с харвестъра, който играе ролята на процесор –
кастри, разтрупва и подрежда сортиментите перпендикулярно на извозния път.
Видовете сортименти се извозват с форвардера. Недостатък на технологията са
високите изисквания към организацията на труда, повишените разходи,
увеличаването на щетите от изкарването на цели дървета.
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40 m

Arbeitsfeld

10 m

20 m

ZZ
Транспорна граница

KA

RG Извозен път

4m

RG
ZZ Междинна зона

Kranausladung технология и класическа за добив
Фиг. 9. Комбинация от комплекснаKAхарвестерна
и транспортиране на дървен материал от междинната зона (рис. Dvorzak)

Харвестрите и форвардерите не винаги образуват комплексна технология за
дърводобив. В производствения процес поради теренните и природните условия, и
техническите параметри на дърветата, могат да се включат в комбинация към
харвестъра и други транспортни средства (напр. въжени линии). Освен това
форвардерът може да влезе в комбинация и с други машини (фиг. 9.).
Частична харвестърна технология с форвардер
Добивът се извършва в по-ниските възрастови групи ръчно с моторен трион.
Двуметровите трупи се изтеглят до линията за приближаване ръчно или трупите с
по-големи дължини се оставят в обсега на хидравличната ръка на форвардера,
който извършва транспорта на сортиментите. Разстоянието между линиите е до
20 m.
При увеличаване на дистанцията между извозните пътища се увеличава
физическото усилие за привличане на дърветата и спада общата производителност
на труда.
Комбинация от въжена линия с харвестър играещ ролята на процесор
на автомобилен път
На силно наклонени терени, недостъпни за харвестър технология, добивът се
извършва ръчно с моторни триони. За кастрене дърветата се съсредоточават с
въжени системи на автомобилен път. На мястото за изкарване по-нататъшната
обработка се извършва с харвестър (кастрене, разтрупване, рампиране, и
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измерване на кубатурата). Харвестърът играе ролята на процесор (фиг. 10.).
Транспортът на дървесината до временния склад се извършва с форвардер или
като място за обработката на дървения материал може да се използва направо
временния склад.
Корекции на работната площ след извеждането на сечта
След извършените работи или още при самия добив операторите обработват
одрасканите места по стоящите дървета с фунгициден препарат, напр. SANATEX.
Ако дървото е наранено по-високо от дънерната част и ако гъстотата на дървостоя,
както и социалното положение на околните дървета позволяват, нараненото дърво
се отсича. С багер се почистват площите. Други следпроизводствени корекции и
работи след въвеждането на харвестърите и форвардерите не са обичайни.

Фиг. 10. Багер Menzy Muck за следпроизводствена обработка на площите
В заключение може да се каже, чe:
Изборът на харвестър технология се извършва въз основа на изискванията на
експлоатацията:
 достатъчна обезопасеност на експлоатацията и ергономия на труда;
 съответствие със стопанско-икономическите изисквания;
 желана обработка на растителността и качество на обработката.
С подготовката на растителността се постига:
 минимизиране на щетите и предотвратяване на икономически загуби;
 намаляване на разходите за предотвратяване на повреди, както на
почвената повърхност, така и на оставащите дървета;
 максимална производителност на машините при добра трудовоорганизационна дейност.
Въз основа на проучване на литературни и проспектни данни от INTERFORST
2006 г. е установено, че харвестер (повалящо-кастреща и разкройваща машина), на
база на багерно шаси с верижен движител и харвестерна глава е най-икономичната
многооперационна машина за съвременен дърводобив. Тя има следните
предимства в сравнение с харвестер на колесно шаси:
- цената на базовата машина е с 30 - 50% по-ниска;
- разходите за дърводобив са с около 20 - 30% по-ниски;
- машината може да се използва както при главни (голи), така и при отгледни
сечи;
- пригодна е за работа при големи наклони – до 60%, както и за работа на силно
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пресечени и неравни терени;
- при комплектовка с лебедка за самоизтегляне, машината може да работи при
екстремни наклони до 100%.
Това на практика позволява използване на харвестерите при всички типове
месторастения и доказва, че те са подходящи и ефективни за работа в дърводобива
у нас. Харвестерните глави могат да работят при най-тежките условия на
дърводобив:
- мощни стъбла с дебели клони над 2,5 cm диаметър;
- стъбла с кривини;
- при широк температурен диапазон - от - 30 до + 40о С;
- при разнообразни ландшафтни условия.
Необходимо условие за закупуване на харвестери от дърводобивните фирми е
гарантиран дърводобив от около 30 m3 годишно, за да се изплати машината.
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ПЪРВОНАЧАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА РАБОТАТА НА СИСТЕМАТА
ХАРВЕСТЕР/ФОРВАРДЕР ПРИ СЕЧТА НА ИЗСЪХНАЛИ
БЕЛБОРОВИ КУЛТУРИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ДГС ЗЕМЕН
Светозар Маджов1, Сотир Глушков1, Ивайло Марков1,
Стефан Стоянов2, Васил Чакъров1
1
Институт за гората - БАН; 2 Мина ООД
Увод
От края на 2012 година започва съхненето на боровите култури в България.
Следващата година е отчетено съхнене в размер на над 70000 дка, от които със
степен на повреда повече от 35% са 18000 декара. Засегнати от съхненето са
главно култури от бял бор, по-рядко от черен бор и зелена дуглазка.
Преобладаващата възраст на съхнещите култури е в интервала от 10 до 50 години.
Съхненето е обхванало културите до около 800 м н.в. независимо от тяхното
изложение, но интензивността му нараства с намаляване на надморската височина.
Като водеща причина за започналото масово съхнене на иглолистните култури
се очертава продължителното засушаване през есента и много високите
температури на въздуха в края на лятото на 2012 г. и пролетта на 2013 г., довело до
намаляване на водните запаси в почвата, до изключително ниска въздушна
влажност и съответно физиологично отслабване, най-често проявяващо се в
последващо съхнене на боровите култури извън ареала на разпространението им.

Фиг. 1. Поразени борови култури в землището ДГС Земен
От ИАГ са предприети следните по съществени мерки:
1. Незабавно провеждане на сечите във всички потенциално уязвими и
засегнати от съхнене насаждения
2. Изсъхналите или съхнещи култури да се предвиждат за сеч приоритетно,
за сметка на вече комплектовани такива без признаци на съхнене.
3. Отсичането на изсъхналите дървета трябва да се извърши бързо в
рамките на една година, тъй като съществуват условия за похабяване на
дървесината или възникване на каламитети.
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Материали и методи:
Наблюдаван е добива на изсъхнала бял борова дървесина в ДЛГ Земен през
септември 2015г. в землището на селата: Еловдол и Светля. Добива е извършван от
две фирми, провеждащи машинна и ръчна сеч.
Таблица 1
Таксационното описание на насажденията е дадено в таблицата.
сегашен под площ произ въз- пъл- височи бонитет
състав отдел ha
ход раст нота на m

диаметър cm

Бял бор 238 л 23,8

изк

40

0,9

13,5

4

14

Бял бор 221 у 17,1

изк

40

0,9

14

4

16

Бял бор 238 г 8,7

изк

40

0,9

14

4

14

запас/
ползm3
6760
1360
5050
1160
2570
510

вид сеч
Прореждане
Прореждане, гола
Прореждане

Извозното разстояние за машинната сеч провеждана с системата
харвестер/форвардер е от 2,5 км. до асфалтов път, където е паркирано
полуремарке, върху което се товаря сортименти с дължина 2 и 4 м. При фирмата
провеждаща ръчна сеч с моторни триони, извозното разстояние е значително по
късо до 300м.
Човешки фактор: в първата фирма работят 3 работника (оператори на
харвестера и форвардера и шофьор на самосвал), във втората фирма работят 48
работника, като секачите са 9, с леки моторни триони.
Формите на петната в засегнатите култури са с различен характер, най-често
елипсовиден, с дълга ос по дължината на склона. Петната са с различни размери
(къса ос от 15 до 50м, дълга ос от 50 до 300м).
Технология на ръчната сеч. Добива се извършва с 9 леки моторни триона Щил,
към моториста работят двама спомагателни работника, един за насочено поваляне
и преместване и един за измерване на дължината на сортиментите с мерна лата.
Материали за добив: преобладаващо 2 метрови сортименти за
производството на чипс за енергийни цели или пелети (от първата фирма) и втората
за доставка на целулоза в комбинат „Монди” гр. Стамболийски. Фирмата
провеждаща машинна сеч, понякога добива и 4 метрови сортименти.
Ръчен добив с моторни триони
Ръчния добив с моторни триони се провежда от 48 работника, като извоза до
каросерията на полуремаркето се осъществява от 6 каруци, теглени от коне.
Максималната дневна производителност на 300м извозно разстояние е 120 м3 (3
полуремаркета по 40м3 дневно, при 10 часов работен ден).

Фиг. 1 Ръчен добив с моторни триони
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Машинен добив с харвестер Valmet 911 и форвардер Valmet 835
При добива и извоза на изсъхнала бял борова дървесина със системата от
машини харвестер Valmet 911 и форвардер Valmet 835 е постигната сменна
производителност от 72 м3 при добива на сортименти с дължина 2м, а при добива
на 4м - 100м3, при средно извозно разстояние от 2 500м.
Таблица 2.
Технически характеристики на машините
Показатели

Харвестер Valmet 911

Форвардер Valmet 1110

Габарити:
дължина [mm]
ширина [mm]
височина [mm]
клиренс [mm]
Маса [kg]
Двигател: тип
мощност [kW]
Трансмисия: скоростна кутия

6110
2960
3750
640
14 000
Valmet 620
130
хидро-механична

9020
2680
3550
600
11 000
Valmet 620
130
хидростатична-механична

Кран: тип
обсег [m]
Работна глава: тип
максимален диаметър на
срезване [mm]
Бордови компютър

Cranab 1400
9,2
Valmet 960
650

Loglift 51 FT
8,6
грайфер

Valmet Maxi

-

Товароносимост [kg]

-

8 000

Производителност на дърводобивните машините
• Нивото на производителност на дърводобивните машини има важно
значение при определяне икономическата ефективност на работата им.
• Производителността на машините зависи от техните технически
характеристики и от природните фактори (експлоатационни характеристики
на сечището и почвените условия).
• Към основните експлоатационни характеристики на гората се отнасят
дървестния и възрастов състав на насаждението, запаса на дървесина на
1 ха, средния обем на стъблата, площ на сечището.

Фиг. 2 Режеща глава харвестер Valmet 911
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Фиг. 3. Технологична схема на работа на системата от машини
харвестер/форвардер: 1- машинен път; 2- харвестер; 3 – форвардер;
4 – сортименти; 5 – изсъхнали дървета; 6 – „живи” дървета
Таблица 3.
Сменна производителност на дърводобивните машини в Финландия и България
Операции
Поваляне с
моторен трион
Поваляне с
харвестер
Извоз с
форвардер

Първоначална
отгледна сеч м3/см
5 – 10/3 – 5

Последващи
отгледна сеч м3/см
10. – 20/8 – 16

Главни, възобновителни сечи, м3/см
–/12 – 18

30 – 50/25 – 35

50 – 100/45 – 70

120 – 220/40 - 100

60 – 80/55 - 70

80 – 100/70 - 90

100 – 200/80 - 160

• в случай, че двете машини работят в две смени, при главни възобновителни
сечи, харвестера може да достигне седмична производителност до 2000 м 3 в
Финландия;
• нивото на натоварване на машините в течение на годината трябва да се
планира по дни, с цел достигане на висока икономическа ефективност;
• намаляването времето за транспорт от едно сечище на друго, престоите
предизвикани от условията на труд (студове и безпътица), изменение на
нивото на натоварване на дървопреработвателните мощности, техническото
обслужване и ремонт;
• на географската ширина на Южна Финландия при главни възобновителни
сечи, харвестрите добиват годишно от 70 000 – 100 000 м3 [6];
• производителността у нас е зачително по ниска в някой случаи до 40%,
но удълженото работно време, понякога до 12 – 14 часа, позволява
производителността да е по – ниска с 10 до 25%.
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Таблица 4.
Производителност на форвардер в Финландия и България
Извозно
разстояние, м
100
300
500
700
900
1100

16
11
9
8
7
6

Изборна сеч, м3/час
min
max
20
15
13
11
9
8

20
15
12
10
8
7

Гола сеч, м3/час
min
max
24
18
15
13
11
9

• Производителността на форвардерите в Финландия и България е еднаква,
извозните разстояния и в двата случая са дълги;
• Производителността на форвардера е по стабилна, спрямо харвестера. При
нормални условия на главни възобновителни сечи производителността на
извоз с форвардера е на 50 – 80% по висока, отколкото при първоначалните
отгледни сечи. Средната производителност на форвардера варира от 10 до
30м3/час.
• При нормални условия при главни възобновителни сечи производителността
на форвардера е малко по ниска от тази на харвестера. Несъответствието в
производителността проличава при отгледните сечи, където форвардера
има по висока производителност.
• Или при работа на тандема харвестер/форвардер, времето на последния е
заето на 2/3 от времето на харвестера при главни възобновителни сечи и 1/3
- от отгледни сечи, като средната производителност на машините се
изравнява.
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Abstract: The paper presents methods for the preparation of mechanically separated
meat (MSM) and standardized methods for detecting bone particles in it. A comparative
analysis is made of the techniques for automated determination of the number and the
spatial dimensions of the bone particles in the raw meat in terms of quality and safety of
the sausages manufactured by the MSM.
Keywords: Mechanically separated meat, Image analysis, Bone particles
1. Увод
Механично отделено или обезкостено месо (МОМ) е продукт, получен чрез
отделяне на месото от костите след обезкостяване с използване на механични
средства, при което се нарушава или променя структурата на мускулните влакна.
Методите за получаване на МОМ са различни, което води до продукти с
различни сензорни, микроскопски и качествени характеристики.
Методите за определяне на костни частици в МОМ са следните [6,8,9,12]:
 Метод по Hill и Hittes, 1968;
 Модифициран метод по Hill и Hittes с ензими, 1968;
 Модифициран метод по Hill и Hittes с автоклавиране, 1968;
 Метод по Zinter с етанол, 1979;
 Метод по Branscheid, Judas и Horeth с багрила, 2009.
Основни недостатъци на методиките са:
 Продължителна подготовка на пробите за анализ;
 Ензимно и химично разграждане.
В практиката се използват методи за автоматизирано откриване и изброяване
на костни фрагменти, след извличането им, чрез техники за анализ на изображения.
Целта на настоящия доклад е да се направи сравнителен анализ на методите
за автоматизирано изброяване и определяне на пространствените размери на
костни частици в механично отделено месо.
2. Нормативни методи за оценка на качеството на МОМ
Механично отделеното месо може да бъде получено по два основни начина:
Физичен начин за отделяне; Химичен начин за отделяне [1,5,8,10].
Нормативните методи за оценка на качеството на MOM могат да се опишат
като се представят известните от литературата изисквания на Европейския съюз
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(ЕС) и САЩ [2,3]. В ЕС максималното ниво на калций в МОМ е 100 mg/100 g (1000
ppm). В САЩ правилата на USDA ограничават съдържанието на калций в МОМ до не
повече от 150 mg/100 g. Освен това е регламентиран и размера на костиците – 90%
от костните частици не трябва да надвишават дължина 0,5 mm и част от тях да не са
по-големи от 0,85mm [6]. В литературата се посочва, че костни частици с размери
по-големи от 1,5mm предизвикват неприятен “хрус” при консумация на колбас,
съдържащ МОМ [12].
В [1] са посочени препоръки от изследването на експертната група по
биологични опасности към ЕС. Данните от този анализ са представени в таблица 1,
в която е включен разделът, отнасящ се до съдържанието на кости в крайния
продукт.
Таблица 1. Характеристики на МОМ
Продукт
Мляно месо
Характеристика
Наличие на
хиалинен хрущял

Обикновено няма,
но е възможно да
присъстват части

Ръчно
обезкостено месо
Понякога се
намират фрагменти
от кост

МОМ,
Ниско налягане
Често присъства

МОМ,
Високо налягане
Обикновено
присъства

Използването на методики за извличане на костни частици от МОМ е по
критерий, представен в [4] от гледна точка на възможно най-малко използване на
вредни за работещия и за природата химични вещества и намаляване времето за
извършване на анализите чрез по-малък брой операции.
3. Приложение на методи за обработка на изображения при определяне
количеството и размера на костици в механично отделено месо
Независимо от множеството публикации в областта на използването на
техниките за получаване, обработка и анализ на изображения в практиката се е
наложил метода за броене и измерване на костните фрагменти чрез изброяване от
специалист. Методите за автоматизирано откриване и изброяване на костни
фрагменти в МОМ чрез техники за анализ на изображения са известни още от края
на 1970-те години на ХХ век. В този период Hildebrandt [8] представя серия от
публикации свързани с използване на телевизионната техника за разпознаване на
костици в МОМ.
В [12] е представен метод за откриване на костици в МОМ чрез система за
обработка на изображения. Според авторите в Чешката република при
микроскопиране на колбаси ако в 10 зрителни полета се открият общо три и повече
костици възникват съмнения за използване на МОМ в изследвания продукт – ако
това не е указано на етикета. Методът е стандартизиран и в Германия [14].
Най-често използваната процедура за получаване, обработка и анализ на
изображения с цел определяне броя, размера и площта на костици, е представена в
таблица 2.
Таблица 2. Етапи при анализ на изображения на костици
Етап
А
Б
В

Функция
Получаване на
изображение
Настройка на
изображението
Анализ на
изображенията

Описание
Използва се цифрова видеокамера
Фотометрична настройка, трансформация на пикселите към
пространствени размери в зависимост от използваната резолюция
Откриване на обекти;
Премахване на малки обекти с размери под 30 пиксела;
Определяне на пространствени размери.
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Г

Изчислителни
процедури

Разделяне на обектите в класове в зависимост от размера;
Определяне на площ;
Определяне на най-дъга ос за всеки обект;
Определяне на брой обекти.

Пример за приложение на разгледаните алгоритми и техники за анализ на
изображения. От оригиналното изображение се премахва фона. След това
изображението се преобразува в някой от най-често използваните цветови модели
(RGB, Lab, HSV).
Използвани са цветови компоненти вместо преобразуване на RGB
изображението в сиво. При конвертирането в нива на сивия цвят се използват
линейни и нелинейни алгоритми, които при някои програмни продукти са с точно
определен вид или са твърде сложни от математическа гледна точка. Липсва и
достатъчно информация за преобразуването им в някои софтуерни продукти. Това
затруднява описанието на условията, при които се получават представените в
конкретната разработка резултати.
На фигура 1 са представени резултати за изображение на костни частици в
различни цветови модели. При използване на RRGB и LLab цветови компоненти
видимо обектните области с костици се различават от останалите елементи в
изображението.

а) оригинално
б) R (RGB)
в) S (HSV)
г) L (Lab)
изображение
Фиг.1. Представяне на изображение на костици в цветови модели

Пример за определяне на пространствени параметри на костни частици в
изображение е представен на фигура 2. Използван е посоченият по-горе най-често
прилаган за целта алгоритъм.
За определяне параметрите на разпознатите обекти в изображението е
използвана функция Regionprops в Matlab. Чрез еталон са определени
геометричните параметри на тези обекти като площ, най-дълга ос и техния брой.

а) оригинално
б) представяне в L (Lab)
в) бинарно
г) определяне на
изображение
цветова компонента
изображение
параметри
Фиг.2. Етапи от работата на алгоритъм за измерване на костици

Използване на програмни средства за измерване. Представените методи за
получаване, обработка и анализ на изображения изискват познания по
програмиране и опит на измерващия.
Днес съществуват множество програмни решения, чрез които може да се
извършва измерване чрез видеокамера. Такива програмни приложения се
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разпространяват с видеокамери, които поддържат функции за измерване или като
самостоятелни програми. По-разпространени от тях са IC Measure, VP Eye и ImageJ.
В различните Интернет източници [7,13] се използват широк набор от
показатели за оценка и сравнителен анализ на съществуващия софтуер за
измерване с видеокамера. Поради спецификата на предметната област може да се
счита, че е необходимо анализът, представен в таблица 3. да се направи по
следните основни направления:
 Общи изисквания към софтуера за измерване, които са валидни за повечето
измервателни приложения. Към тях спадат: оценка на дизайна, структурата и
системата за навигация в програмния продукт;
 Специфични изисквания, които измерванията налагат като улеснен начин на
калибриране, възможност за измерване на нелинейни и ъглови размери, обхват на
измерването, възможност за използване оф-лайн;
 Системни изисквания, които са необходими за инсталиране и работа със
съответния софтуер.
Таблица 3. Програмни приложения за измерване с видеокамера

Наименование

Измерване
на линейни
размери

Измерване на
нелинейни
размери и ъгли

IC Measure
VP Eye

Да
Да

Да
Не

ImageJ

Да

Да

Минимална и
максимална
дименсия за
калибриране
nm до km
mm до cm
Избира се от
потребителя

Работа без
видеокамера

Добавяне на
допълнителни
функции

Да
Не

Не
Не

Да

Да

От направения сравнителен анализ на посочените програмни продукти за
измерване чрез видеокамера се вижда, че VP Eye работи само при наличие на
видеокамерата, в чийто комплект е включен и не предлага работа с изображения,
които са записани в персоналния компютър.

а) IC Measure
б) VP Eye
Фиг.3. Програмни продукти за измерване с видеокамера

в) ImageJ

На фигура 3 са представени работни екрани на програмните продукти за
измерване с видеокамера. IC Measure и VP Eye не могат да бъдат разширявани като
функционалност, докато ImageJ е Java базиран софтуер и към него могат да бъдат
добавяни допълнителни функции. В Интернет са налични множество такива
допълнителни приложения, които се разпространяват безплатно.
4. Заключение
От известните методи за извличане на костни частици от МОМ с приоритет са
тези, при които е сведено до минимум използването на химични вещества, вредни
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за човека и околната среда, както и намаляване на броя и продължителността на
отделните операции.
Установено е, че за измерване параметрите на костни частици в МОМ е
целесъобразно да се използват готови програмни продукти, тъй като съставянето
на програмно осигуряване за обработка и анализ на изображения изисква познания
по програмиране и опит на измерващия.
От разгледаните в проучването програмни продукти с най-ниски характеристики
е VP-Eye, тъй като с него не могат да се измерват нелинейни размери и работи само
с видеокамерата, към която е включен.
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СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РАБОТАТА НА ИЗВЕСТНИ МАРКИ
МОТОРНИ ТРИОНИ В ДЪРВОДОБИВА НА БЪЛГАРИЯ
Стефан Стоянов1, Иван Стоянов1, Сотир Глушков2,
Светозар Маджов2, Васил Чакъров2, Ивайло Марков2
1
Мина ООД; 2 Институт за гората - БАН
Материали и методи:
Изследването обхваща четири модела от най-разпространените марки моторни
триони в дърводобива на България, професионален клас около 60 cm3:
Табл. 1
Модел
Мощност на двигателя, kW
Обем на цилиндъра, cm3
Обороти на вала, s-1
Дължина на шината, cm
Маса, kg

Stihl
MS 361
3,4
59,0
13 000
0,37/0,40
5,6

Husqvarna
365
3,4
70,7
13 500
0,41/0,71
6,0

Oleo Mac
962
3,5
61,5
13 000
0,45/0,51
5,5

Jonsered 2159
Turbo
3,0
59,0
13 500
0,35/0,50
5,6

Фиг. 1. Четири модела от най-разпространените марки моторни триони в
дърводобива на България, професионален клас
Критерии за оценка:
1. Енергонаситеност [kg/kW] – теглови коефициент 0,25. Показва колко
килограма от теглото на моторния трион се падат на 1 kW от мощността му. Теглото
се определя чрез измерване на везна с пълен резервоар и режеща гарнитура
18”/45 cm за всички модели триони. Мощността е посочената от производителя.
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2. Цена [BGN] със ДДС – теглови коефициент 0,25. Взети са цените на
дистрибуторите в България на съответните модели моторни триони обявени по
Internet.
3. Производителност на чисто рязане [cm2/s] - теглови коефициент 0,25.
Определя се чрез огрязване на 10 броя шайби от един и същ моторист при еднаква
дължина на режещата шина (18”) на едно и също стъбло (прясно отрязан бук).
Времето се засича със секундомер, а площа се определя чрез измерване на два
срещуположни диаметъра на всяка шайба с клупа с точност 0,1 cm.
Производителността на чистото рязане Пчр се определя по следната формула:
Пчр = S/t , [cm2/s]
където:
 S – площа на напречното сечение на изследвания образец, cm2;
 tn – време за срязване на образеца, s.
4. Ремонтопригодност - [s] – теглови коефициент – 0,25. Измерва се времето
за смяна на три основни резервни части за всеки един моторен трион от един и същ
сервизен техник. Сменяни са следните най-често повреждани части: водещо колело,
свещ и стартерна пружина.
За всеки показател най-добрия моторен трион получава по 4 точки, следващите
съответно 3, 2 и 1 точка. Получените точки се умножават по съответния теглови
коефициент, като сумата от получените точки представлява комплексна оценка.
Целта на изследването е създаването на безпристрасна методика,
достатъчно точна за определяне предимствата на определени машини и
механизми с близки технико - икономически характеристики.
Резултати и обсъждане:
1. Енергонаситеност:
1.1. Stihl MS 361 (тегло 5,6 kg, мощност 3,4 kW)
ЕST = 6/3,4 = 1,765

2т.

1.2. Husqvarna 365 (тегло 6 kg, мощност 3,4 kW)
ЕHQ= 5,6/3,4 = 1,647

3т.

1.3. Oleo Mac 962 (тегло 5,5 kg, мощност 3,5 kW)
ЕOM = 5,5/3,5 = 1,571

4т.

1.4. Jonsered 2159 Turbo (тегло 5,6 kg, мощност 3,0 kW)
ЕJR = 5,6/3,0 = 1,867

1т.

2. Цена с ДДС.
2.1. Stihl MS 361 – 1 155 BGN 1т.
2.2. Husqvarna 365 – 996 BGN 3т.
2.3. Oleo Mac 962 – 1029 BGN 2т
2.4. Jonsered 2159 Turbo – 978 BGN 4т.
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3. Производителност на чисто рязане [cm2/s]
3.1. Stihl MS 361 – 52,43 cm2/s - 2т
3.2. Husqvarna 365 – 57,58 cm2/s - 4т.
3.3. Oleo Mac 962 – 57,17 cm2/s - 3т.
3.4. Jonsered 2159 Turbo – 46,54 cm2/s - 1т.
4. Ремонтопригодност - [s]
4.1.

Stihl MS 361 – 524 s - 2т

4.2.

Husqvarna 365 – 427 s - 4т.

4.3.

Oleo Mac 962 – 544 s - 1т

4.4.

Jonsered 2159 Turbo – 503 s - 3т.
Табл. 2
Комплексна оценка на бензиномоторните триони

Модел

Енергонаситеност

Цена

ПроизвоРемонтоКласиОБЩО
дителност пригодност
ране

Stihl MS 361

2х0,25=0,50 1х0,25=0,25 2х0,25=0,5

2х0,25=0,5

1,75

4

Husqvarna
365

3х0,25=0,75 3х0,25=0,75 4х0,25=1,0

4х0,25=1,0

3,50

1

2,50

2

2,25

3

Oleo Mac 962 4х0,25=1,0

2х0,25=0,50 3х0,25=0,75 1х0,25=0,25

Jonsered2159
1х0,25=0,25 4х0,25=1,0
Turbo

1х0,25=0,25 3х0,25=0,75

Изводи
 Най-разпространен и като най-надежден моторен трион в дърводобива на
България се доказал Husqvarna 365, големия обем на цилиндъра 70,7 cm3, се
явява предпоставка за висока мощност и устойчиви номинални обороти.
Изключително опростен в обслужването, с най – висока производителност на
чисто рязане. Модела Hq 365, успешно се продава вече почти 20 години на
пазара на горска техника;
 На второ място най-разпространен е Stihl MS 361, но малкия обем на
цилиндъра 59 cm3, не му позволява да достигне висока производителност на
чисто рязане като на Hq 365. Недостатък е високата базова цена на модела и
изключително високата цена на резервните части. Значително по труден за
обслужване при ремонти и поддръжка. Предимството на тези моторни
триони е, че Stihl е навлязла едновременно с трионите Husqvarna преди 40
години и е изключително познат в определени области на страната;
 Италианският моторен трион Oleo Mac 962 е на второ място, понеже
неговите характеристики са подобни на тези на Husqvarna 365, но те
постепенно увеличават своя дял на българския пазар;
 Шведските моторни триони Jonsered, са едни от първите продавани в
България наравно с Husqvarna и Stihl, но фирмата от 15 години е част от
Husqvarna или от концерна Elektrolux, където предпочитание в развитието
явно се предоставя на Husqvarna. Добре известни са не само у нас но и в
чужбина.
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ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ЧИСТО РЯЗАНЕ НА
БЕНЗИНОМОТОРНИТЕ ТРИОНИ С УНИВЕРСАЛНИ ВЕРИГИ ЗА НАПРЕЧНО
РЯЗАНЕ НА ДЪРВЕСИНАТА
Стефан Стоянов1, Иван Стоянов1, Сотир Глушков2,
Светозар Маджов2, Васил Чакъров2, Ивайло Марков2
1
Мина ООД,2 Институт за гората-БАН
До началото на 20-те години на миналия век в Северна Америка се е добивала
дървесината ръчно с брадви и жаги, а в България до края на края на 50-те години.
Внедряването на моторните триони увеличават производителността на добив до 30
пъти.
Фирмата Stihl създава през 1929г. първия моторен трион (моторна жага) „KS-43”
за работа от двама работника, с която се е добивало дървесина между I и II
световни войни. През 1957г. пак Stihl създават първообраза на съвременния
моторен трион „Stihl Contra” (фиг. 1)

Фиг. 1. Първи моторен трион (моторна жага) „KS-43” за работа от двама
работника, моторен трион „Stihl Contra” и ръчен дърводобив
Увод
Моторният трион като ръчен моторизиран инструмент и работната глава на
харвестера, като режещо устройство се използва режеща верига. Производителите
на моторни триони, съответно дърводобивни машини и режещи вериги, постоянно
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провеждат инженерно - внедрителска работа по усъвършенстване на режещите
апарати. Основното направление на усъвършенстване се явява повишаване на
надеждността на веригите, повишаване производителността на чисто рязане и
намаляване на енергоемкостта на процеса на рязане.

Таблица 1
Технически характеристики на моторни триони Oleo-Mac GS 370 и OM 956

Моторните триони Oleo-Mac GS 370 са хоби клас и са предназначени за
задоволява нуждите на всеки дом, градина или малко стопанство при добива
на дърва за отопление. Машините са подходящи за поваляне, кастрене и
рязане на дърва с малък и среден диаметър. По характерните предимства са
следните:
• Алуминиева автоматична маслена помпа, която осигурява точно толкова
масло, колкото е необходимо;
• Електронно контролирана дигитална бобина - намалява усилията при
стартиране и осигурява нисък разход на гориво;
• 6 точкова антивибрационна система - осигурява максимален комфорт за
оператора, като намалява вибрациите предавани от двигателя до минимум;
• Подкачваща помпа на карбуратора - улеснява стартирането;
• Бутало с 2 сегмента, цилиндър с никасилово покритие, биела и колянов вал
от калена стомана - гарантират издръжливост във времето.
Професионалните моторни триони Oleo-Mac OM 956 са мощни, създадени
за професионална работа в гората. Двигателя е с изключителна мощност,
ефективност и надеждност при всякакви условия на работа. По характерните
предимства са следните:
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• Специално разработена дигитална бобина с ограничител на оборотите и
маховик със специфична геометрия позволяват на машината да работи по
равномерно и я охлаждат по ефективно, дори при тежки климатични условия
на работа.
• Предната ръкохватка и резервоара за гориво са отделени от двигателя, чрез
6-точкова антивибрационна система, за да се понижи температурата на
горивната смес, което допринася за увеличаване на мощността на машината.
Също така намалява вибрациите до минимум.
• Автоматичната алуминиева маслена помпа е издържлива във времето и се
адаптира към начина на работа и подава масло точно толкова, колкото е
необходимо.
Таблица 2
Класификация на моторните триони
Наименование

Кубатура на
двигателя, [cm3]

Мощност,
[kW]

Маса,
[kg]

Малки (любителски)

до 40,0

до 2,1

до 4,9

Средни (полупрофесионални)

40,1 – 60,0

1,8 – 3,3

4,5 – 6,0

Мощни (професионални)

60,1 – 80,0

3,0 – 3,5

5,7 – 7,4

Много мощни (професионални)

над 80

над 4,1

над 7,0

Делението по кубатура, мощност и маса се явява условно, има и други важни
показатели като дълговечност (например любителските са маломощни с
дълговечност 30 - 40 моточаса, докато професионалните са мощни , за целодневна
работа и дълговечност над 2000 моточаса). При избора на марка моторен трион е
необходимо да се проучи, коя марка се е доказала в района и най вече има добър
сервиз на обслужване. Фирмите производителки произвеждат по няколко
типоразмера моторни триони (като Husqvarna произвежда 20). Като основа за
типоразмера служи мощността на двигателя. Оптималната мощност на моторния
трион се определя от лесотаксационните показатели на дървостоя и от
лесоексплоатационните условия.
Най
–
съществената
характеристика
на
моторните
триони
са
производителността на чистото рязане Пчр, която се определя по експериментален
път. Обикновенно фирмите производителки не представят данни за този параметър,
единствено само за руските моторни триони, които се произвеждаха в миналото, МП
– 5, „Урал” е дадена 100 cm2/s и „Тайга - 214” 60 cm2/s. Руски източници съобщават
на база експертни оценки, за западните марки Husqvarna и Stihl от 100 до 140 cm2/s.
[1].
Целта на изследването е да се определи най - важната величина на
моторните триони - производителността на чисто рязане Пчр, както за
любителските така и за професионалните моторни триони снабдени с режещи
вериги различна стъпка и произведени от различни производители.
Материали и методи
При това изследване са използвани два нови разработени (30 моточаса)
моторни триона Oleo-Mac GS 370 - любителски клас и Oleo-Mac OM 952,
професионален клас. Моторните триони са италианско производство, добре познати
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на българския пазар, които успешно се продават последните 25 години.
Производителността на чистото рязане Пчр, е определена освен за двата типа
моторни триона, така също и за различни типове вериги, произведени от различни
производители. Моторният трион Oleo-Mac GS 370 е с мощност на двигателя 1,6kW,
е изследван с вериги със стъпка 3/8”LP x 1,3mm, а моторният трион Oleo-Mac OM
952 с мощност 3,1 kW е изследван с вериги .325” х 1,5mm произведени от фирмите
Oregon, Stihl и Trilink. Веригите Oregon са произведени в Канада, Stihl в Швейцария и
Trilink в Китай.
Производителността на чистото рязане Пчр се определя по следната формула:
Пчр = ΣS / Σtn

, [cm2/s]

(1)

където:
 S – площа на напречното сечение на изследвания образец, cm2;
 tn – време за срязване на образеца, s.

Фиг. 2. Провеждане на изпитанието за установяване на Производителността на
чистото рязане Пчр за вериги на различни фирми.
Производителността на чисто рязане Пчр се е определяла, като са се отрязвали
10 бр. шайби от един и същи моторист при еднаква дължина на режещата шина
съответно 35 и 45 cm на едно и също стъбло (прясно отсечен бял бор). Времето се
засича със секундомер, а площта се определя чрез измерване на два срещуположни
диаметъра, на всяка шайба с клупа с точност 0,1 cm.
Резултати и обсъждане:
1. Изследване на универсални вериги със стъпка 3/8” х 1,3 mm с моторен
трион Oleo-Mac GS 370
Изследвани са две вериги Oregon 91VXL52 – за професионална употреба и
91P52 – любителски клас, Stihl 3/8P Trilink 3/8 общо четири вериги. Резултатите са
показани в Табл.3., където се отчита, че най-висока производителност на чисто
рязане е показала веригата Oregon 91P52 – любителски клас 35,77 cm2/s, която се
взема за база за сравнение и е най-евтина, съответно 12,00 лв. Съответно найскъпите вериги Oregon 91VXL52, Stihl 3/8P и Trilink 3/8, дават малко по – ниска
производителност съответно: 34,80, 33,93 и 31,85 cm2/s, като те са и по – скъпи
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съответно: с 55, 34 и 8 %.
Извод: Разликите в производителност на чисто рязане за вериги
3/8”х1,3мм (малка стъпка – любителски клас), е незначителна и варира в
границите около 30 – 35 cm2/s, което точно конкретизира тази величина.
Таблица 3.
Изследване Производителността на чисто рязане Пчр на универсални вериги със
стъпка 3/8” х 1,3 mm с моторен трион Oleo-Mac GS 370
Вели
чини

Вериги

t(s)

Oregon
91VXL52

1

2

3

4

5

6

7

13.8 13.3 12.4 11.6 11.5 12.5

8

12

9

Σ

10

11.2 14.1 12.3 12.47

S
441 430 435 439 430 420 434 439 443 428 433.90
(cm²)
t(s)

Oregon
91P52

Пчр
ПоПо-скъпа
cm²/s бавна

12.1 10.5 10.7 10.2 9.15 9.6 10.4 9.55

11

34.80 -3% 18.60 +55%

9.06 10.23
35.77

0% 12.00 0%

s(cm²) 373 371 370 365 371 363 365 366 361 353 365.80
t(s)

12.3 10.5 10.2 11.5 11.3 11.4 12.7 13.1 10.4 9.4

11.29

Stihl 3/8P

33.93 -5% 16.13 +34%
s(cm²) 371 375 380 366 385 397 401 396 390 370 383.10

Trilink
3/8

t(s)

10.8 17.8 18.2 16.4 15.2 14.6 13.4 12.5 12.5

12

14.34
31.85 -11% 13.00 +8%

s(cm²) 471 471 462 456 447 454 462 443 454 448 456.8

2. Изследване на универсални вериги със стъпка.325” х 1,3 mm с
моторен трион Oleo-Mac ОМ 956
Изследвани са три вериги: Oregon 21LPX 66E, Stihl .325”P и Trilink .325”.
Резултатите са показани в Табл.4., където се отчита, че най-висока
производителност на чисто рязане е показала веригата Oregon 21LPX 66E –
професионален клас 60,87 cm2/s, която се взема за база за сравнение, а като база
за сравнение по себестойност се взема Trilink .325”, която е най-евтина, съответно
19,20 лв. Съответно вериги Oregon 21LPX 66E, Stihl .325”P, са по с скъпи съответно с
45 и 17%. Веригите Stihl и Trilink дават значително по – ниска производителност
съответно с 14 и 21%.
Таблица 4.
Изследване Производителността на чисто рязане Пчр на универсални вериги със
стъпка .325” х 1,3 mm с моторен трион Oleo-Mac ОМ 956
Вериги

Вели
чини

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Σ

Result Поcm²/s бавна

16
Oregon t(s) 16.6 18.2 16.2 15.4 15 15.5 15.5 15 15.6 17
21LPX
60.87
66E s(cm²) 953 956 964 964 975 998 998 975 978 978 973.90
Stihl
.325 P

t(s)

По-скъпа

0%

27.84 +45%

-14%

22.49 +17%

15,4 17,7 21.2 18.3 17.6 20.4 17.15 16.6 17 17.9 18.27

s(cm²) 966 971 989 959

103
926
4

52.64
945 975 948 918 961.75
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Trilink
.325

t(s)

23 22.6 20.8 20.5 19

20

20.3 20.5 20.5 20 20.72
47.96

-21%

19.20

0%

s(cm²) 1009 945 995 970 962 1026 1034 992 1020 984 993.7

Изводи:
Средните по размер вериги .325” х 1,3 mm, според представители на
Oregon и Stihl заемат най-голям пазарен дял у нас, в границите на 70 – 72 %.
Производителност на чисто рязане на тези вериги варира в по широки граници
от 48 до 61 cm2/s.
Китайските вериги Trilink 3/8 и .325”, показаха добри резултати на
производителност на чисто рязане и като себестойност са доста евтини и в
бъдеще ще увеличават пазарния си дял у нас.
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Abstract: Marketing activities used in a variety of socio-cultural environment
contribute to the positive development of the management. The tools available to
marketing thoroughly create a favorable environment and methodologies through its
research is a prerequisite for creating a successful management that underpins the
development of the enterprise. Today, when the methodologies in terms of change
management in companies are constantly changing, marketing has even more attitude
when it comes to building an adequate management of supply and demand.
Keywords: Management, marketing tools, marketing Leader, Sme, Methods,
Development, Target groups, Purposes
1. Въведение
Целта на настоящия доклад е да анализира предпоставките за въвеждане на
маркетинговата концепция, в основата на качественото управление на малките и
средни предприятия. Анализират се маркетингови дейности, които подпомагат
реализирането на функционален мениджмънт. Разглеждат се иновативните техники,
които се привнасят в мениджмънта и които изграждат нов вид управление.
Постоянно променящата се социална среда, както и новото статукво в бизнеса,
основаващо се на постоянно изменящите се бизнес концепциите и методологии,
неизменно налагат и нововъведения в станалите вече традиционни управленски
подходи. Методите, използвани преди десетилетие вече са остарели и приложението
им няма необходимата функция в редица предприятия, които се стремят към
градивно развитие. Компаниите комуникират все по- лесно помежду си, както и с
крайните си клиенти и контрагенти. Интернет обществото успя да направи достъпа
до информация все по- улеснен и възможен. Високотехнологичният прогрес изисква
промяна в повечето сфери на обществен живот, липсата на такава по-скоро би била
причина за изоставане на функционалните възможности на предприятието. В този
ред на мисли иновативният тип мениджмънт е фактор с ключово значение за
развитие на компаниите. Мениджмънтът изисква постоянен анализ и изследване на
средата, позицията на компанията– възможности и предизвикателства, които стоят
пред нея. Постоянството в разглеждането на средата дава възможност на
управлението да следи как се развива организацията спрямо общата пазарна
ситуация и конкурентите. Оценката на заобикалящата среда е от особено значение,
що се отнася до позициониране и самооценка на компанията.
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2. Концепция за маркетинга като управленска функция и предпоставки за
внедряването на маркетинга като част от управлението на малките и
средни предприятия
Разглеждайки маркетинга като управленска концепция, се извеждат
потвърждаващи фактори, които го изграждат като система, чиито принципи за
реализиране са основополагащи за развитието на компанията. Маркетингът найчесто се свързва с пазарната среда и използването на механизмите му за
позициониране на компанията, развитието на продажбите и дистрибуцията.
Американската Маркетинг Асоциация разглежда маркетинга като процес на
създаване, комуникация, доставка, обмяна на оферти, които имат стойност за
потребители, клиенти, партньори и обществото като цяло.
Според Филип Котлър – маркетингът е социален и управленски процес, който
отговаря на нуждите на потребителите, чрез обмен на продукти и стойност помежду
си.[2] В най- общ смисъл, маркетингът се разглежда като социален процес, които
базира дейностите си на основните - нужда, потребност, желание, търсене, продукт,
обмен, сделка и пазар. “Маркетинга се интересува от крайния потребител, бизнес
организации търсещи печалба от своята дейност. Появата и утвърждаването на
маркетинга като предметна функция на управлението е свързана с формирането на
“пазар на купувачи”. Негови характеристики са либерализацията на търговските
отношения т.е. на деловата инициатива и на движението на капитали и работна сила;
конкуренцията между стопанските субекти и наличието на дългосрочна мотивация,
както фирмена, така и лична, при производството и реализацията на стоки и
услуги.” [1]
В своята управленска функция, маркетингът е дейност, която се въвежда във
всички етапи от реалното развитието на предприятието – ръководене, планиране на
дейностите, контрола при тяхното извършване. Малките и средни предприятия също
имат необходимост от специализирани звена и на практика би следвало структурно
да бъдат умален вид на големите корпорации. В по-голямата част от случаите
финансовите средства не позволяват обособяване на отделни звена, което е и
причината за липсата на конкретни специалисти, знанията и уменията на които са
необходими за адекватното функциониране на предприятието. Дейности, свързани с
управлението на финансови ресурси, управление на човешките ресурси в
предприятието и маркетинга са поверени на собственика, който влиза в ролята на
мениджър. В малките и средни предприятия се развива концепцията за споделена
дейност, която принуждава работниците да работят в различни звена, въпреки
тясната им специализация в едно основно.
Определяне на ясни цели посредством създаването на стратегия на бизнеса е
най-важното при стартиране на каквато и да е било дейност без значение от нейните
мащаби. Наличието на стратегия дава много по-голяма сигурност на организацията,
защото базирайки се на нея, мениджмънтът определя какъв път е изминат от страна
на компанията и какви предизвикателства стоят пред нея на съответния етап.
Стратегията дава яснота за моментното състояние на фирмата. Посредством
диференциране на целите на организацията най-общо се определят като
краткосрочни и дългосрочни, улеснявайки измерването на постигнатото на
определени периоди от време. Анализът на постигнатото до определен момент
допринася за анализа на успешните и неуспешни дейности и съответно промяната в
бъдеще на дейности, които се оказват нереализуеми за съответния етап от страна на
организацията. Грешно е да се смята, че веднъж поставени пред компанията цели,
имат актуалност валидна десетилетия наред, а напротив необходимо е
осъвременяване и съществено преосмисляне на целите на компанията. Именно
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анализиране на постигнатото се осъществява чрез инструментите на маркетинга дейности, необходими за изграждане на разпознаваемост на бранда и комуникация
със съответната специфично подбрана аудитория, промотиране и дистрибутиране.
Стартирането на маркетинговите дейности е свързано с изграждане на връзка с
потенциалната аудитория - търсенето на потребителските потребности е свързано с
организиране на анкети, интервюта, за да бъде организацията постоянно в яснота
какво търси потребителят и как компанията би могла да отговори на нуждите му.
Специфичното при навлизане на нов пазар на малката и средна фирма е, че й
отнема много повече време, за да се приспособи успешно във високо конкурентната
среда, именно заради ограничеността във финансовите ресурси, с които разполага.
3. Функционалности на маркетинг мениджмънта
Маркетинг мениджмънтът се разглежда като функция, съставена от
многокомпонентни дейности, които го превръщат в основна движеща сила в
организацията. Въвеждането на дейността е особено важна що се отнася до
стартиращи предприятия, чиято ефикасност до голяма степен зависи от
управлението, което носи своята индивидуалност в зависимост от големината и
спецификата на предприятието. За да бъде успешна методиката, използвана от
компанията, тя трябва да дава резултати, които да отговарят на адекватното
позициониране на компанията в съответния пазар т.е. маркетингови дейности като
промоции, дистрибуции и позициониране, насочени към правилно таргетирана група
от потенциални клиенти. Не по-малко важен инструмент за правилното
позициониране на продукт или услуга е ценообразуването, което поставя яснота
както за фирмата производител, така и за конкурентите относно ценовия клас, в
който ще функционира продукта или услугата. Процесът по разглеждане на
маркетинг мениджмънта като движеща сила в предприятието и отговаряща за
политиката му в отделни аспекти, обособяват две основни фази на действия стратегическа и тактическа - “Процесът на реализация на маркетинга като предметна
функция и съответните управленски действия преминават през две фази. Първата от
тях е стратегическата, която е свързана с анализ на макро и микросредата,
определяне на мисията и целите, сегментирането на пазара и позиционирането на
продукта. Втората може да се определи като тактическа и е свързана с
проектирането на маркетинговия микс.”[2] Дейностите позициониращи маркетинг
мениджмънта пряко в управлението на малкото и средно предприятие са свързани с:
 Постоянен анализ на съпътстващата среда – макро и микро средата, в която
функционира компанията са от изключително значение за нейното
оцеляване. Условията на развитие в голям процент от случаите могат да
бъдат зависими от средата и нейното влияние в определения момент.
Икономическите и социалните фактори не са за подценяване, когато става
въпрос за динамична среда.
 Създаване на маркетингов план - непрекъснато планиране от страна на
мениджъра на маркетинговите дейностите, които създават необходимата
връзка между компанията и клиента.
 Мониторинг на изпълнените цели от компанията, както и контрол при
изпълняване на дейностите са фактори, които мениджърът следи при
изпълнението на плана за развитие на организацията.
Този сравнително нов управленски метод дава възможност за цялостна
промяна в политиката на компанията. Маркетинг мениджмънта придобива значение
в организацията в посрещане на увеличаващата се конкуренция и нуждата от
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подобряването на методите за управление за намаляване на разходите и
увеличавате на печалбите. В днешно време маркетинг мениджмънтът е най-важната
търговска функция в предприятието. [3] Според Филип Котлър, "Маркетинг
мениджмънтът е анализ, планиране, изпълнение и контрол на програмите, които да
доведат до желания обмен с целеви пазари за постигане на целите на
организацията. Развивайки компонентите, които изграждат маркетинг мениджмънта
като управленска функция, Котлър разглежда и важни за дейността фактори като
въвеждане на нови продукти на пазара или съответно увеличаване на
производството на вече съществуващи продукти. [1] Маркетинг мениджмънтът
зависи от размера на бизнеса и индустрията, в която се развива. Ефективното
управление на маркетинга за използване на ресурсите на дружеството, целят
увеличаване клиентската база, подобряване на продуктите и услугите към крайните
клиенти и увеличаване на стойността на компанията. [4] Важен аспект в
маркетинговата концепция е и постоянното й актуализиране. Колкото и всеобхватно
да е разглеждането на таргетирания пазар преди непосредственото стартиране на
бизнеса, то е необходимо постоянното проучване с достатъчната всеобхватност и
дълбочинност на анализа на резултатите от дейността на компанията. Не може да се
смята, че предварително заложените фактори са съобразени със статуквото тъй като
колкото и прецизен анализ да бъде направен предварително на пазара не може да
се счита, че той отговаря със сигурност на реалността. След като компанията
натрупа опит, анализите на основните компоненти се базират на реални данни,
свързани с продажбите на компанията и търсенето от страна на потребителите.
Именно тези реални данни допринасят за усъвършенстването в бъдеще, както на
маркетинговия план, така и на изграждането на профил на таргет групата, който с
времето да бъде все по-адекватен на пазарната ситуация. Котлър извежда теорията,
че “Маркетингът вече не е отделна част от фирмата, а изгражда компанията, в това
число и визията, мисията и стратегическото планиране. Маркетингът дава решения
на клиентите, свързани с продукти и услуги, предлагане, ценообразуване,
комуникации, за да изпращат и получават информация към клиентите, канали за
дистрибуция, използване на партньорства, които помагат за развитието в
компанията.[2]
4. Добрият мениджмънт – предпоставка за развитие на компанията
Няма общовалидна характеристика за чертите, които би следвало да
притежава добрият мениджър. Съществени плюсове в успешното лидерство са
уменията за комуникация. Когато става въпрос за изграждане на профил на добро
управление, обаче е важно да се подчертае, че той би следвало във всеки един
момент от развитието на компанията да осъзнава потребностите, както на
компанията като цяло, така и на персонала като двигател на фирмата. Мениджърът
на новото време е този, които управлява, посредством позитивност и умения за
въвличане на подчинените му в един или друг проект. Резултатите на компанията за
определени периоди от време, включвайки финансови постъпления и обратна
връзка от клиенти дават достатъчно изчерпателна информация за осъществяване на
анализи, които е необходимо да бъдат поставени в основата на бъдещи стратегии за
развитие на компанията, включващи извършване на маркетингови дейности.
Детайлният анализ след предоставяне на информация относно горепосочените
параметри дава възможност за изграждане на профила на реалния клиент на
компанията. Тази изчерпателна информация до голяма степен дава визия на
мениджмънта за последващо концентриране на маркетинговите дейности в
определена таргет група. Една от най-важните дейности за мениджъра на малката
171

ХХV INTERNATIONAL CONFERENCE „MANAGEMENT AND QUALITY” FOR YOUNG SCIENTISTS
11 – 12 May 2016, Faculty of Technics and Technologies - Yambol

фирма е постоянното анализиране на мястото на конкурентите в условията на
пазарна ситуация.
Поведението на конкуренцията на компанията е от особено значение, когато
става въпрос за позициониране на компания, която е нова на съответния пазар.
Заплахата, която стои както от вече утвърдили се на пазара конкуренти, така и от
новонавлизащи компании са причина за мотивирането за изграждане на стратегии
по постоянното извършване на действия, които да не позволяват да има влияние на
продажбите от страна на конкурентите. Малката фирма е гъвкава и лесно би могла
да препозиционира мястото си на пазара, което позволява както промени в ценовата,
така и в промоционалната и дистрибуционната политика, с цел постоянна актуалност
спрямо пазарната среда. Маркетинговите дейности, които спомагат за справяне с
агресивната конкуренция са методи, с които всяка компания използва, за да
предпази позициите си. Всяка фирма – без значение от размера й, използва
маркетингови дейности - реализиране на рекламни кампании – промоции, както и
отстъпки към крайния клиент. Мениджмънтът е управление на организацията и
нейните потребности без значение дали става въпрос за малко предприятие или
голяма организация. Разбира се, в зависимост от размера на компанията,
различията се появяват на структурно ниво. Когато става въпрос за малко
предприятие, където липсват отдели, които се занимават със специфични дейности,
тогава се взима предвид работата на управляващия мениджмънт. В същността си
мениджмънтът като управление на малко и средно предприятие представлява
оформяне и дефиниране на функциите и системите с цел получаване на по-добри
резултати. Мениджмънтът представлява управленска методика, чиято функция е
организация и контрол на предприятието. Чрез прилагането на различни методики на
управление се цели повишаване на качеството на мениджмънта и съответно на
самата организация. Посредством прилагане на нови технологии и мотивиране на
младия персонал за вземане на участие в дейности в самата компания, се развива
нов тип иновативен мениджмънт, чиито цели са свързани с развитието на персонала
и на отделни личностни характеристики. Все по-често младите стартиращи
предприятия използват иновативни системи в управлението, избягвайки от
традиционната методика. Новият тип мениджмънт много по-лесно се въвежда в
малки стартиращи предприятия, тъй като в тях няма дългогодишно натрупване на
различни мениджърски похвати, които да са оставили своя отпечатък при
управлението.
Новата визия за управление на организациите чрез иновативни методики
представляват естествено отражение на политическите, икономически и културни
промени в социума и допринасят за актуалността на дейностите на организацията.
Развивайки този тип нови методики, фирмата се разглежда като актуална за времето
си. Една от най-актуалните и все по-приложими техники, както в по-големите
предприятия, така и в по-малките са личностното развитие и разглеждане на всеки
индивид от персонала като човек, с качества, които ако бъдат развити и биха могли
да работят в полза на компанията. Тенденцията за мениджмънт на персонала чрез
обучения все още е по-често застъпен в чуждестранни фирми и големи компании,
както и в малките стартиращи предприятия, чиито модел на управление е по-близък
до чуждестранните концепции. Местните средни по големина предприятия все още
не смятат за необходима този тип мотивация на персонала. Друга техника, която е
неизменна част от новия прочит за мениджърско управление е изграждането на ясна
визия относно развитието на компанията, без значение какъв е нейният размер.
Ясното осъзнаване на визията на компанията е фактор, който дава на мениджмънта
категорично отговор на въпроса как се развива компанията, какви са позициите й,
както и какви са бъдещите перспективи, които стоят пред развитието й.
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Организацията, която дава възможност на всеки служител да участва във взимането
на решения, с които да съдейства за положителната промяна в компанията е
организация, която се развива и учи. За разликата от постоянното търсене на
ефективност у служителите както се наблюдава в компаниите, които все още
разглеждат себе си като традиционно управляващи, то новият тип мениджмънт
търси индивидуалност и инициативност в ситуации, при които е необходимо да се
вземат решения или да се решат проблеми.
5. Заключение
Мениджмънтът и маркетингът са дейности, които приложени заедно в
управлението на една фирма, могат да създадат благоприятна среда за развитие на
успешно предприятие. Маркетинговите дейности, използвани в условията на
разнообразна социокултурната среда спомагат за положителното развитие на
мениджърското управление. Инструментите, с които разполага маркетингът до
голяма степен създават благоприятна среда, а чрез методиките си на изследване са
предпоставка за създаване на успешен мениджмънт, който стои в основата на
развитието на предприятието. Днес, когато методологиите по отношение на промяна
на управлението във фирмите се изменят постоянно, маркетингът има още поголямо отношение, що се отнася до изграждането на адекватен на търсенето и
предлагането мениджмънт. Малките и средни предприятия имат по-ограничени
възможности за структурно развитие, заради липсата на отделни звена, които да
участват в общото развитие на компанията. Не следва да се пропуска и фактът, че те
имат и много по-улеснена възможност да бъдат преструктурирани и да се въведат
новите мениджърски методи в развитието им – фактори, които ги превръщат в бързо
развиващи иновативни предприятия, които се развиват в условията на сложна
пазарна икономика. Мениджмънтът от ново поколение е философия, която се
разглежда в различни сфери в самата компания, това е философия на управление
чрез мислене и отдаденост на служителите в замяна на развиване на знание и
умения, които мотивират поведението им на работното място. Всяко действие на
мениджърско ниво, свързано с горепосочените промени в поведението на
управителя на фирмата е целенасочено и разработването му води до положителното
развитие в съответната структура в организацията, както и развитие на
комуникационните канали в самата организация. Разликата между мениджмънта в
традиционния му вид, където управлението е оръжието, което овластява и
йерархизира структурата, то разглеждайки иновативния тип управление си изгражда
фигурата на мениджъра като обединител и наставник на работещите за него.
Умеейки да представи на персонала своята визия за развитието на компанията, този
тип управление поставя една нова гледна точка пред мениджъра-увеличаване на
властовите правомощия, които мениджърът дава на подчинените си.
Литература
[1] Михайлов, Михаил(2011) Управление на организацията-фази (общи функции)
и предметни функции на управление. Научен електронен архив на НБУ,
София.(Unpublished), стр.4
[2] Kotler, Philip, Kevin Lane Keller. Marketing management- 14th ed., p.5
[3] http://www.yourarticlelibrary.com/marketing/marketing-management-meaning-andimportance-of-marketing-management-explained/25885/ - posted by Chand
Marketing
[4] http://www.businessdictionary.com/definition/marketing-management.html
173

ХХV INTERNATIONAL CONFERENCE „MANAGEMENT AND QUALITY” FOR YOUNG SCIENTISTS
11 – 12 May 2016, Faculty of Technics and Technologies - Yambol

За контакти:
Сузана Смади–Делчева, Редовен Докторант,
катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“, Стопански факултет,
Тракийски университет, тел.0883311878, e-mail:suzana.m.smadi@gmail.com

174

XХV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” ЗА МЛАДИ УЧЕНИ
11 и 12 май 2016 г.
Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, Тракийски университет

МЕТОДЫ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
МНОГОНОМЕНКЛАТУРНОЙ ПРОДУКЦИИ
Леонидовна О., Невена Иванова
Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“,
гр. Ямбол, 8602, ул. “Граф Игнатиев“ № 38, e-mail: nevena_venci@abv.bg
Резюме: С задачами анализа и прогнозирования продаж многономенклатурной
продукции, число наименований которой исчисляется десятками и сотнями тысяч,
постоянно сталкиваются маркетологи и аналитики в области продаж. Сейлменеджерам необходимы надежные и апробированные методы анализа и
классификации товаров, оценка их вклада в общую прибыль и объемы продаж.
В данной статье мы опишем два мощных аналитических метода, позволяющих
систематизировать продажи многономенклатурной продукции. Эти методы известны
как АВС- и ХYZ-анализы.
Методы АВС- и ХYZ-анализы позволяют определить нерентабельные или
низко-рентабельные группы товаров, своевременно улучшить и оптимизировать
номенклатуру и целенаправленно развивать торговлю.
Методы АВС- и ХYZ-анализов могут с успехом работают в различных областях
– от торговли программным продуктом до торговли пищевыми продуктами и
парфюмерией.
Например, пусть компания Х занимается продажей запчастей к автомобилям
разных марок, номенклатура товаров, с учетом автомобилей разных классов,
составляет несколько десятков тысяч наименований.
При хаотической (спонтанной) организации продаж ряд товаров находится в
дефиците, ряд товаров в профиците, что существенно снижает прибыль компании,
приводит к затовариванию складов и оттоку клиентов, не находящих нужных товаров
в магазине.
В фармацевтическом бизнесе возникает аналогичная ситуация, когда
необходимо выделять группы лекарственных препаратов и прогнозировать продажи
с учетом сезонных факторов, демографической ситуации, региональных
особенностей и тд.
В интернет-торговле необходимо классифицировать товары по интенсивности
продаж, вкладу в прибыль и общий объем продаж.
Современные методы и технологии анализа больших массивов данных,
реализованные в STATISTICA, позволяют построить модели классификации,
прогностические модели спроса и организовать оптимальную логистическую схему
заказов и продаж отдельных товаров и групп.
Необходимо простое и наглядное разбиение ресурсов с точки зрения их вклада
в прибыль и объем продаж. Благодаря такому ранжированию мы можем правильно
расставить приоритеты деятельности компании, распределить ресурсы по степени
их важности.
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Это позволит нам планировать маркетинговые шаги, определять рейтинг
товаров по заданным критериям и выявлять ту часть ассортимента, которая
обеспечивает максимальную прибыль. И как следствие это поможет быстро
принимать решения и корректирующие меры, способствующие оптимизации
трудовых ресурсов.
Все это в совокупности приведет к общему повышению эффективности работы
компании и увеличении прибыли.
Справиться со всеми этими задачами поможет популярный среди аналитиков
инструмент - ABC-анализ, он позволяет провести ранжирование товаров, выявить
значимые факторы, влияющие на успех продвижения товара на рынке и тем самым
сократить затраты компании.
ABC-анализ
АBC-анализ может применяться в сфере деятельности любой компании, как
для отдельного бренда и региона, отдельной группы товаров, так и в целом по
номенклатуре.
Благодаря своей универсальности методика АВС может использоваться в
стратегическом и тактическом управлении, планировании и бюджетировании,
логистике и управлении запасами компании.
Этот метод является обобщением анализа, в основе которого лежит «золотое
правило Парето».
Запомните это правило.
По отношению к клиентам компании это правило звучит так: 20% клиентов дают
80% прибыли компании.

По отношению к ABC-анализу правило Парето может прозвучать так: надёжный
контроль 20 % позиций позволяет на 80% контролировать систему, будь то запасы
сырья и комплектующих, либо продуктовый ряд предприятия и т. п.
Такой подход объясняется тем, что согласно исследованиям экономистов и
социологов конца XIX - начала XX веков, таких как Парето, Джини, Лоренс и др.,
большинство процессов близки к распределению 20:80 – 20% объектов дают 80%
результата.
Наша задача – в ходе ABC-анализа разделить товары на группы так, чтобы
понять, какие товары входят с эти 20%.
Для выделения групп объекты сортируют по параметру в порядке убывания и
строят диаграмму накопленного итога. Оси диаграммы нормируют и приводят к
процентным значениям. Полученный график носит название диаграммы Парето.
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В этом случае метод строится по принципу классификации анализируемых
ресурсов на 3 группы А, В и С:
 группа А: обеспечивает 80% продаж/прибыли, обычно составляет 15-20% от
всех ресурсов
 группа В: обеспечивает 15% продаж/прибыли, обычно составляет 20-35% от
всех ресурсов
 группа С: обеспечивает 5% продаж/прибыли, обычно составляет 50-60% от
всех ресурсов
Однако, границы групп 5-15-80 могут изменяться и могут устанавливаться
индивидуально каждой компанией.
Рассмотрим другие подходы к определению
границ групп:
 Классический
метод
(в
некоторых
источниках его так же называют эмпирический)
состоит в том, что на построенной диаграмме Парето
границы групп А, В и С являются фиксированными
вне зависимости от структуры распределения.
Поэтому на диаграмме Парето выделяют группу А —
обычно это 10% позиций, группу В — 20% позиций, и
группу С — 70% позиций.


Метод суммы является модификаций классического метода, при этом
вместо фиксирования границ на одной из осей
диаграммы Парето, берутся суммы координат
точек диаграммы, а границы разбиения
определяют путем фиксации двух значений
полученных
величин.
Например,
если
отталкиваться от значений классического
метода, то в методе суммы граница
разделения групп А и В проходит через точку
диаграммы, сумма координат которой равна
80% (≈10%+70%), а граница разделения групп
В и С через точку с суммой координат 120%
(≈30%+90%). Отметим, что в силу выпуклых
свойств диаграммы Парето, такие точки
существуют и единственны.
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Метод касательных относится к
классу
методов
с
нефиксированными
границами. Суть метода состоит в том, что на
диаграмме Парето строят две касательные,
которые определяют координаты границ групп
А, В и С. Первую касательную строят как
прямую параллельную диагонали ОО’. Такая
касательная единственна в силу выпуклости
диаграммы Парето. Координаты полученной
точки
касания
К
определяют
границу
разбиения групп А и В. Для нахождения второй
границы, точки К и О’ соединяют прямой и
строят вторую касательную к диаграмме
Парето, как прямую параллельную отрезку КО’.
Координаты полученной точки касания L
определяют границу разбиения групп В и С.
После разделения всех товаров на группы АВС, формируются решения
относительно каждой товарной группы.


Основные направления выводов, которые могут быть сделаны в результате
проведения АВС-анализа:
 группа А – самые важные ресурсы, локомотивы компании, приносят
максимальную прибыль или продажи. Компания будет нести большие потери при
резком снижении эффективности данной группы ресурсов, а следовательно,
ресурсы группы А должны жестко контролироваться, четко прогнозироваться, часто
мониториться, быть максимально конкурентоспособными и не терять свои сильные
стороны.
На данную группу ресурсов должны быть выделены максимальные инвестиции,
лучшие ресурсы. Успехи группы А должны быть проанализированы и максимально
транслироваться на другие категории.
 группа В – группа ресурсов, которые обеспечивают хорошие стабильные
продажи/ прибыль компании. Данные ресурсы также важны для компании, но могут
модерироваться более спокойными и умеренными темпами.
Данные ресурсы относительно стабильны в краткосрочной перспективе.
Инвестиции в данный вид ресурсов компании не значительны и необходимы только
для поддержания существующего уровня.
 группа С – наименее важная группа в компании. Обычно ресурсы группы С
тянут компанию вниз или не приносят дохода. При анализе данной группы
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необходимо быть очень внимательным и в первую очередь понять причину низкого
вклада.
XYZ-анализ
Еще одна задачу, которая возникает при анализе многономенклатурной
продукции - задача прогнозирования стабильности продаж отдельных видов товаров
или колебания уровня спроса.
Владельцам торговых точек закупать множество наименований не всегда
выгодно, ведь некоторые позиции так и остаются лежать на складе
«балластом». При этом важно, чтобы на полках был представлен обширный
ассортимент, который порадует любого покупателя.
Для решения этих и других задач можно использовать метод XYZ-анализа.
Проведение XYZ-анализа предоставляет четкую картину спроса на каждую
товарную позицию. С его помощью можно выявить наиболее популярные товары и
товары, которые по каким-то причинам не востребованы постоянно.
Результаты XYZ-анализа позволяют оптимизировать складские запасы.
XYZ-анализ помогает выдерживать здоровый баланс между обилием выбора
и периодическими убытками из-за неудачных позиций и уменьшением числа
продукции и справляться с оттоком части клиентов.
XYZ-анализ представляет интерес для дистрибьюторов и производителей,
имеющих свои склады, ведь любая закупка связана с большими издержками для
компании (логистика, хранение и т. д.), а также с прямыми рисками, например
списанием товара по сроку годности. Ведение точной сбалансированной закупки
является приоритетной задачей как оптового, так и розничного предприятия.
Применя XYZ-анализ в отношении своих клиентов, можно строить прогноз
продаж на будущие периоды, разрабатывать специальные программы лояльности
для постоянных клиентов, а также проводить мероприятия по переводу клиентов из
групп Y, Z в группу X.
Таким образом, применение XYZ-анализа позволяет разделить весь
ассортимент на группы в зависимости от стабильности продаж. По полученным
результатам целесообразно провести работу по выявлению и устранению основных
причин, влияющих на стабильность и точность прогнозирования продаж.
В основе XYZ-анализа лежит определение коэффициентов вариации V для
анализируемых параметров. Коэффициент вариации – это отношение среднего
квадратического отклонения к среднеарифметическому значению измеряемых
параметров. Он характеризует меру разброса данных вокруг средней величины и
является относительным, то есть, не привязан к единицам измерения самого
явления.
Формула для коэффициента вариации выглядит так:

,
где V - коэффициент вариации;
- среднеквадратичное отклонение;
- среднеарифметическое;
xi - i-тое значение статистического ряда;
n - количество значений в статическом ряде.
В классическом варианте XYZ-анализа при оптимизация ассортимента товаров
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к категории X относят товары, характеризующиеся стабильной величиной продаж,
незначительными колебаниями в их продажах и высокой точностью прогноза.
Значение коэффициента вариации находится в интервале от 0 до 10%.
Категория Y – товары, характеризующиеся
некоторыми колебаниями потребности в них
(например, сезонными) и средними возможностями их
прогнозирования. Значение коэффициента вариации
– от 10 до 25%.
Категория Z – товары, продажи которых
нерегулярны и плохо предсказуемы, точность
прогнозирования невысокая. Значение коэффициента
вариации – свыше 25%.
В то же время следует отметить, что
эмпирически с учетом специфики сферы применения
данного метода, объектов и параметров анализа возможно установление других
градаций категорий X, Y, Z. Например, для категории X может быть выбран диапазон
0–15%, для категории Y – 16–50%, а для категории Z – 51–100%.
ABC-XYZ-анализ
ABC-анализ позволяет изучить товарный ассортимент на предмет его
прибыльности для продавца, а XYZ-анализ дает возможность исследовать
продаваемость как отдельных товаров, так и товарных групп.
Таким образом, эти два анализа можно использовать как вместе, так и по
отдельности. При комплексном анализе управления товарными ресурсами наиболее
продуктивно совмещение результатов АВС- и XYZ-анализа.
ABC-XYZ анализ включают в себя оба эти метода и на выходе мы получаем
что-то вроде матрицы. Не все клетки мартицы могут быть заполнены, но характер
заполнения и состав матрицы может многое сказать об анализируемых товарах или
группах товаров.

Товары групп А и В обеспечивают основной товарооборот компании. Поэтому
необходимо, чтобы они постоянно были в наличии. Общепринятой является
практика, когда по товарам группы А создается избыточный страховой запас, а по
товарам группы В – достаточный. Использование XYZ-анализа позволяет
разработать более точную ассортиментную политику и за счет этого снизить
суммарный товарный запас.
Товары группы АХ и ВХ отличает высокий товарооборот и стабильность.
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Необходимо обеспечить постоянное наличие товара, но для этого не нужно
создавать избыточный страховой запас. Расход товаров этой группы стабилен и
хорошо прогнозируется.
Товары группы AY и BY при высоком товарообороте имеют недостаточную
стабильность продаж, и, как следствие, для того чтобы обеспечить их постоянное
наличие, нужно увеличить страховой запас.
Товары группы AZ и BZ при высоком товарообороте отличаются низкой
прогнозируемостью продаж. Попытка обеспечить гарантированное наличие по всем
товарам данной группы только за счет избыточного страхового товарного запаса
приведет к тому, что средний товарный запас компании значительно увеличится. По
товарам данной группы следует пересмотреть систему заказов.
Товары группы С составляют до 80% ассортимента компании. Применение
XYZ-анализа позволяет сильно сократить время, которое менеджер тратит на
управление и контроль над товарами данной группы.
По товарам группы СХ можно использовать систему заказов с постоянной
периодичностью и снизить страховой товарный запас.
По товарам группы CY можно перейти на систему с постоянной суммой
(объемом) заказа, но при этом формировать страховой запас, исходя из имеющихся
у компании возможностей.
В группу товаров CZ попадают все новые товары, товары спонтанного спроса,
поставляемые под заказ и т. п. Часть этих товаров можно безболезненно выводить
из ассортимента, а другую часть нужно регулярно контролировать, так как именно из
товаров этой группы возникают неликвидные или труднореализуемые товарные
запасы, от которых компания несет убытки. Выводить из ассортимента необходимо
остатки товаров, взятых под заказ или уже не выпускающихся.
Использование совмещенного АВС- и XYZ-анализа позволит:
 повысить эффективность системы управления товарными ресурсами;
 повысить долю высокоприбыльных товаров без нарушения принципов
ассортиментной политики;
 выявить ключевые товары и причины, влияющие на количество товаров,
хранящихся на складе;
 перераспределить усилия персонала в зависимости от его квалификации и
имеющегося опыта.
Все эти методы вы сможете с легкостью применить и в Excel, но намного
удобней сделать этот анализ в программе STATISTICA. Рассмотрим пример
проведения ABC-XYZ анализа на программе STATISTICA. Чтобы провести этот
анализ нужно сделать 3 шага.
Шаг 1. Открыть таблицу
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Шаг 2. Запустить макрос

Шаг 3. Задать параметры
разделения на группы

Мы
получили
результат,
который легко представим и в
привычной табличной форме.
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Итак, мы можем сделать следующие выводы:
 Товары 1, 2 и 3 – наиболее прибыльные и стабильные.
 По товарам 4, 5, 6, 7, 10 можно использовать систему заказов с постоянной
периодичностью и снизить страховой товарный запас.
 По товару 8можно перейти на систему с постоянной суммой (объемом)
заказа, но при этом формировать страховой запас, исходя из имеющихся у компании
возможностей.
 Товар 9 возможно является новым, а возможно этот товар влечет за собой
убытки для компании. На него нужно обратить внимание и тщательно
контролировать.
 У нас нет товаров групп AY, AZ, BY, BZ – это означает, что основная масса
наших товаров хорошо прогнозируема, спонтанно покупаемых товаров или сезонных
товаров не много.
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ЕЗИК И СТИЛ НА ДИСЕРТАЦИОННАТА РАБОТА
Проф. д.т.н. Г. Тасев - ССКБ
Докторантът трябва да прояви умение стегнато, лаконично и аргументирано да
изложи същността на проведеното от него научно изследване.
Общите изисквания към стила на писане на изследователски работи са:
■ проблемност;
■ логичност;
■ доказателственост и обоснованост на положенията и постановките;
■ правилност на използуване на научните понятия и термини;
■ степен на самостоятелност на разсъжденията;
■ езикова грамотност.
При писане и редактиране на своя текст препоръчваме да се придържате
към следните правила на добрия език и стил:
● по-често утвърждавайте и по-рядко отричайте;
● избягвайте аксиоматични съждения и високопарни думи;
● първият абзац нека да бъде кратък;
● създавайки текста, се постарайте да отразите вашата увереност и надежда за
признаване на нейните ценности.
Типични грешки:
► “Според нашите възгледи”, “по наше мнение”, вместо да се каже “по дадения
въпрос се солидаризираме /или имаме еднакво мнение/ с еди кой си учен”.
► Когато докторантът повтаря известни неща и пише “по наше мнение”,
квалифицираният читател /рецензентът/ е склонен да мисли, че докторантът не
познава добре литературата по своята тема.
► Много често учените употребяват “авторската” форма за множествено число,
за да постигнат скромност, да избегнат самоизтъкването чрез аз – формите.
Какво представлява “авторска” форма? “Авторска” форма за множествено
число условно се нарича употребата на мн. ч. В първо лице вместо ед. ч. – когато се
казва например “В тази наша статия ние се опитваме да докажем, че вероятността
за безотказна работа на …”, вместо “В тази моя статия аз се опитвам да докажа, че
вероятността за безотказна работа на …”.
За съжаление обаче вместо “авторска скромност” се получава “авторско
величие”.
Авторската скромност не може да се постигне чрез механичната замяна на
“аз” с “ние” и т.н. Ако ние, като говорим за себе си, изтъкваме свои заслуги или
постижения, все едно е дали се наричаме “аз” или “ние”, дали казваме “моите научни
изследвания” или “нашите научни изследвания” – ние сме най-малко нескромни. А
като използваме “авторското множествено число”, ние прибавяме и това, че имаме
самочувствието на утвърден автор.
Тогава какво да правим, че да сме едновременно скромни и да покажем, че сме
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автори на дадено изследване, получени резултати?
Един от начините да не назовем себе си директно, е да се замени деятелният
залог със страдателен, например, след като цитираме дадена своя статия, да не
пишем “В тази статия аз доказах влиянието на …”, а да напишем “В тази статия
беше доказано влиянието на …”.Вместо “както показах /или казах/ по-горе …”е за
предпочитане “както се каза по-горе” и т.н. Много по-добре е, ако се стремим към
“авторска скромност”, да кажем “целта на това изследване” вместо “моята цел” или
“нашата цел”. Това особено важи за случаите, когато се изтъкват научни приноси на
дисертационната работа. Ще звучи много по-добре израз от рода на “научните
приноси на дисертационната работа могат да се представят по следния начин”, в
сравнение с “нашите приноси” или “моите приноси”, “не доказах”, “установих”, а
“доказва се”, “установява се” или “доказано е”, “установено е в този труд”; “така
формулираните изводи в труда ще намерят приложение в…”, а не “нашите изводи
”или“моите изводи”,нито “формулираните от мен /или от нас/ изводи”.
► Някои автори говорят в трето лице: “Авторът е разработил за пръв път… Той
е постигнал… Негова заслуга е…” и т.н. Щом тези научни приноси се докладват от
автора на съответната дисертационна работа, неправилно е да се използва трето
лице /”той” или “тя”/, защото това може да доведе до заблуждение.
Друго е разбира се положението, ако авторът не е един. Тогава е правилно да
се употребява само множествено число.
В а ж н о! Докторантът при докладване на своите изследвания пред НЖ, също
може да употреби “ние” вместо “аз”, защото през целия път на научното изследване
са вървели заедно с научния ръководител, имат съвместни научни публикации и т.н.
При писане на дисертационната работа следва твърдо да се помни, че
научните термини не са просто думи, а те изразяват същността на дадено явление,
процес и т.н. Ето защо не трябва произволно да се смесват в един текст термини от
една научна област в друга, тъй като всеки термин е присъщ на терминологичната
система на една научна област.
Докторантът не трябва да създава нови термини, тъй като по време на
защитата тези термини винаги предизвикват реакции и въпроси.
Фразеологията на научния текст е много специфична. Тя е призвана, от една
страна, да изрази логическата връзка между частите на речта (такива, са например,
устойчивите съчетания, като "приведените резултати”, “както показва анализа", "на
основата на получените данни", "резюмирайки казаното", "оттук следва, че... и т.н.), а
от друга страна, да означи определени понятия, които по същество са термини
(например, “ток с високо напрежение", "държавно право", "скоростна кутия" и т.н.).
Качеството на научната реч се определя от точността, яснотата и краткостта.
Смисловата точност е едно от главните условия, което осигурява научна и
практическа ценност на заключението в текста на дисертационната работа, тъй като
всяко неправилно подбрана дума може съществено да измени смисъла на
написаното, да даде възможност за двояко тълкуване на една или друга фраза и да
предаде на целия текст нежелана тоналност.
В н и м а н и е ! Не допускайте подобни грешки!
☺ Не са редки случаите когато хубави български думи се употребяват
неправилно и тогава се раждат фрази от типа: "Голямата половина от продукцията
остава нереализирана, поради не добрия маркетинг".
☺ Много често точността се нарушава в резултат на синонимни термини.
Например, дипломантът пише в една и съща работа "вакуум" и "разреждане"; "водна
турбина" и "хидро-турбина".
☺ За означаване на нови понятия се създават думи, които са образувани не по
правилата на българския език, а по правилата на немски, английски или руски език.
Например "кабелизиране" от "кабел"; "Сортиратор" вместо "Сортировъчна машина".
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☺ Думи, които се употребяват в практиката и то неправилно. Те са жаргонни, а
не думи от практиката. Например, "биела" вместо "мотовилка"; "риза" вместо
"цилиндрова втулка"; "чарк" вместо "детайл" и др.
Яснотата на научната работа е умението да се пише достъпно и разбрано.
В н и м а н и е ! Не допускайте подобни грешки!
☻ Вместо думи с точни количествени значения се употребяват думи и
словосъчетания с неопределеност или много обобщаващо значение. И в една
дисертационна работа, където читателя очаква да прочете конкретни и точни данни,
той среща фрази от вида: "Необходимото движение на инструмента и детайла,
подлагащ се на обработка, се осъществява от електродвигател и отделните
механизми на струга": "За да се осигури нормален заваръчен шев е необходимо,
предварително да бъде извършена "съответстващата обработка на заваряваната
повърхнина". ☻Често докторантите пишат в дисертационните си работи “ и т.н." в
случаи когато не знаят, как ще продължи изреждането, или въвеждат в текста
фразата "напълно очевидно" или "очевидно е", когато не могат да изложат
аргументирани доводи. ☻ Употребяват се изрази от вида: "По известен начин" или "
Специални устройства", които показват, че авторът в първия случай не знае, по
какъв начин, а във втория – какво е точно устройството. ☻ Яснотата на научния
текст се нарушава от стремежа на докторанта да придаде на текста видима
научност. Оттук идва и съвършено ненужното наукообразие, когато на простите,
известни предмети се дават усложнени названия. Така например "Димната тръба е
неотменна принадлежност на всеки огнен център", където под огнен център се
разбира всяка печка или камина.
В н и м а н и е ! Не трябва да се отъждествява простотата на научния стил с
примитивизма.
Краткостта е умението да се избегнат ненужни повторения, излишна
детайлизация и словесно замърсяване. Всяка дума и израз да служи на целта, която
може да се формулира по следния начин: колкото е възможно не само точно, но и
кратко да се стигне до същността, която искаме да кажем на читателя. Затова
думите и словосъчетанията, които не носят никаква смислова информация, трябва
да бъдат напълно изключени от текста на дипломната работа.
В н и м а н и е ! Не допускайте подобни грешки!
☺ Многословието, или речевото излишество, много често е в резултат на
употребата на излишни думи. Например: "За тази цел сервизът ще използва,
имащите в разположение собствени помещения" (ако няма помещения, то и
използуване няма да има); "Проверката е установила, че съществуващите гранични
стойности са били значително завишени" (несъществуващите гранични стойности не
могат да се завишат, занижат); Допустимите пукнатини в детайла Х се допускат до
стойност 0,22 mm" (без стойност, тъй като 0,22 mm е стойност).
В а ж н о ! Да се борим с излишните думи!
☺ Не трябва за допускаме български думи да се дублират с чужди. Защо
трябва да се казва: "нищо екстра ординарно", когато може да се каже "нищо
особено" или вместо "ординарен" –"обикновен"; вместо "индиферентен"–
"равнодушен"; вместо "игнорира" – "не забелязва"; вместо"лимитира"–"ограничава;
вместо "ориентировъчно" – "примерно"; вместо "функционира"–"действа" (работи);
вместо"диверсификация"–"разнообразие"; вместо "детерминиран"–"определен";
вместо "апробиран" – "проверен" и т.н.
☺ Ненужна чуждо езикова лексика, т.е. ненужни повторения. Например:
"промишлена индустрия" (в думата "индустрия" е включено понятието
"промишлена"); "да се форсира строителството с ускорени темпове" ("форсира"
означава и "да се води с ускорени темпове"); "Претърпява пълно фиаско"
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("фиаско"означава"и"пълно поражение").
☺ Друга разновидност на многословието е тавтологията, т.е. повтаряне на
нещо, но с други думи. Например: "През август месец"; "пет човека шлосери"; "седем
броя трансформатори" и т.н.
☺ Стилистически
неточности
на
речево
излишество.
Например:
"Разтоварването на продукцията се извършва на базата на използуване на лентов
транспортьор"; "Преходните пръстени в този възел служат в качеството на
изолация".
☺ Употребата на канцеларизми. Например: "В частта за удовлетворяване на
търсенето на пазара..." вместо "За удовлетворяване на търсенето на пазара..."
Аналогични са случаите с употребата на предлози образувани от име
Например: "по линия"; "за сметка".
Краткост, точност и логичност може да се постигне, ако при избора на
езиковите и стилистични средства се придържаме към следните основни правила:
1. Да се откажем от псевдо научен стил, т.е. не описвайте простите явления
дълго и сложно.
2. Борете се с многословието:
а/ откажете се от общите и никому ненужни общи разсъждения;
б/ избягвайте повторенията, тавтологията, т.е. изразяване на една и съща
мисъл с различни думи.
3. Откажете се от излишни думи /твърде; достатъчно; значи; както се казва;
по пътя на; посредством на; с помощта на и т.н./
Не се препоръчва
Препоръчва се
Достатъчно убедителни доводи за … Убедителни доводи за …
Твърде съществено увеличение
Съществено увеличение
Втулката е пресована в отвора Втулката е пресована в
посредством удар
отвора с удар
4. Не използвайте съставно сказуемо /съчетаване на глагол и
съществително/, там където е нужен само глагол.
Не се препоръчва
Препоръчва се
Подлага се на висока температура Подгрява се
Осъществява се приложение
Прилага се
Взема участие
Участвува
5. Не повтаряйте синонимни думи /изследване и анализ, изучаване и
анализиране/.
6. Откажете се от известни определения, характеризиращи обекта,
посочващи начина на неговото изработване.
Не се препоръчва
Препоръчва се
Данните, получени при анализа
Данните от анализа
Изолацията, изработена от тъкан
Изолацията от тъкан
7. Не използвайте сложни съюзи и предлози
Препоръчва се
Не се препоръчва
И
като…, и тъй; не само…, но и
за да
затова, че
Ако
в случай, ако
Поради това
вследствие
За
с цел
С
във връзка с
8. Не употребявайте думи, при означаване на интервал на изменение на
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величини, които се изразяват ясно с други средства /тире, предлози, от… до/
Не се препоръчва
Препоръчва се
В диапазона от 5 до 10 Хz
5÷10 Хz
9. Заменете сложните изречения с прости.
Не се препоръчва
Препоръчва се
Изказва се предположение за това, че Предполага се приборът да бъде
приборът може да бъде използван
използван
Образец от полиакрил, който е бил Полученият в завода образец от
получен в завода, е преминал изпитване полиакрил е преминал изпитване.
10. Замествайте дългите изрази с еквивалентни математически уравнения
или зависимости.
Не се препоръчва
Препоръчва се
Скоростта /v/ на движение на превозното средство
S
е правопропорционална на изминатия път /S/ и v 
обратно-пропорционална на времето /t/.
t
11. В текста не се допуска:
– използване на думи и словосъчетания от разговорния език, техницизми,
професионализми;
– използването за едно и също понятие различни научно-технически термини,
близки по смисъл (синоними), а така също чуждици при наличие на равнозначна
дума или термин на български език;
– съкращаване на означения на физични величини, ако те се употребяват без
цифри, с изключение на физични величини, които се изписват в антетката на
таблица, при разшифроване на буквени означения, които участват във формули и
фигури; използването на математическия знак минус (–) пред отрицателни
стойности на величини (трябва да се пише с думи ”минус”);
– използването на знак «Ø» за означаване на диаметър (трябва да се пише
думата “диаметър”). При указване на размера или граничното отклонение на
диаметъра на чертеж, даден в текста на дипломната работа, пред размерното число
се пише знака «Ø»;
– използването на математически знаци без числени стойности, например, >
(по-голямо), < (по-малко), = (равно), ≠ (не е равно), а така също знака № (номер), %
(процент); използването на индекси на стандарти без регистрационен номер; в
текста трябва да се използват стандартизирани единици на физичните величини;
– ако в текста на документа се дава диапазон на числени стойности на
физическа величина, то означението на единиците на физическата величина указва,
след последното числово значение на диапазона.
Примери: 1.От 1 до 5 mm.; 2.От плюс 10 до минус 400С.
Недопустимо е да се отделят единиците на физичните величини от числените
стойности (да се пренасят на различни страници или на различни редове на една и
съща страница), освен единиците физични величини, които са дадени в таблици.
12. При оформяне на дисертационната работа докторантите трябва да спазват
общоприетите графически съкращения по началната буква на думата или частите на
тези думи: «и т.н.» (и така нататък); «и др. » (и други), «т.е. » (тоест); “и пр.” (и
прочие); “гг” (години); “доц.” (доцент); ”акад.” (академик) и т.н. При позоваване на
източници и цитиране се употребяват най-често следните съкращения: ”ст.ст.
”(статии); ”вж.” (вижте); ”с.” (сравнете); ”напр. ”(например); ”т.т.” (тома). Трябва да се
знае, че вътре в изреченията такива думи, като “и други”; ”и така нататък”; ”и
прочие”, не е прието да се съкращават. Не се допуска да се съкращават думите
“така наречени” (т.н.); ”тъй като“ (т.к.); ”например” (напр.); ”около” (ок.); ”формула” (ф188

ла).
13. Прийоми, помагащи да се отстранят езиковите грешки и стилови
грешки в ръкописите
А) Съотнесеността между синтаксически зависими думи. Отдалечеността
на един от друг зависими членове на изречението често се бърка тяхното
съгласуване. Така, сказуемото може да се окаже в множествено число, а подлога – в
единствето, или обратно. Същото може да стане, ако няколко еднородни думи
управляват една или, обратно, един глагол (отглаголно съществително) управлява
няколко думи. Например, вместо “грижа и обслужване на машините”, “доставка и
извозване на продукцията от работното място” трябва да се напише: “грижа за
машината и нейното обслужване”; ”доставка на продукцията на работното място и
извозването й от него”.
Б) Установени варианти на синтактическа зависимост. Има случай, когато
синтактическото подреждане на фразите води до възможност за двоякото им
разбиране. Затова при прочитане на текста е необходимо да си представяме всички
варианти на прочетеното. Така, думата “кой, колко” в приставни изречения
формално се съотнасят със стоящата пред тях дума, съотнасяща се по смисъл със
думата “кой, колко”.
Например: «Изследвани са осем двойки фрази, всяка, от които илюстрира
орфографическото правило». Приставното изречение се характеризира не от фраза,
а от двойка фраза, затова трябва да се напише: “Изследвани са осем двойки фрази.
Всяка двойка илюстрира орфографическото правило”.
В) Замяна на местоименията с думи, с които те могат да се заместват.
Местоименията понякога се заместват с близките съществителни и затова текста
може да бъде невярно възприет. Например, във фразата “Изобразявайки... като
видна историческа личност, авторът не забравя, че той е защитник на интересите
на... класа” е по-добре да се изключи двойното прочитане, вместо “той” да се
постави “онзи”.
Г) Изключване на еднакви, едно коренни и противостоящи по смисъл
думи. Необходимо е да може да се види текста в съчетание нещо като
”изследовател в последващата работа”, ”голямо значение имат най-малките
разходи”. Правилно би било да се напише: ”изследовател в понататъшната работа”,
”важно значение имат най-малките разходи”.
Д) Разкриване на излишните думи и признака на канцеларски стил.
Необходимо е да се знаят най-разпространените, типични излишни думи и да се
изработи навик за тяхното откриване и отстраняване при четене и писане.
14. Най-често срещани грешки
1. Казионен стил (щампи), неудобни за възприемане.
2. Няма собствени оценки, мисли, предположения и т.н.
3. Няма позовавания на трудовете на известни учени и практици и други
цитирани източници.
4. Няма аргументирани изводи и обосновани предложения.
5. Несъответствие на съдържанието и формата, т.е. не съвпадение на
основния текст с изводите както по глави, така и обобщените изводи в заключението
на дипломната работа.
В заключение ще отбележим, че “думите ни имат крила”, но ученият трябва
да ги насочи да “летят” в посоката, която той желае, но честно и ясно, защото всяка
истина се разкрива с времето, а само истината дава сигурност, само тя дава покой,
щастие и удовлетворение от научноизследователския труд. “Истината не се нуждае
от красноречие” – А. Поп, а само от аргументирани и честни доказателства.
Проф. И. Г. Щокман подчертава, че добрата дисертационна работа трябва да
бъде написана честно, без малки “нагласявания” на резултата; смело, без страх от
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остри ъгли и неочаквани изводи; с уважение по отношение към предшествуващите
докторанти и техните работи; скромно, без чести цитирания на собствени
постижения /реални и мними/ и злоупотребяване с думите “ние” и “аз”; систематично,
с ясна, стройна структура и удобна рубрикация.
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДИСЕРТАЦИОНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
проф. д-р Красимира Георгиева – Тракийски университет, факултет „Техника и
технологии“, гр. Ямбол, 8602, ул. “Граф Игнатиев“ № 38,
проф. д.т.н. Г. Тасев - ССКБ
Дисертацията е научно-квалификационна работа. С разработването на
дисертацията докторантът трябва да докаже своята зрялост като учен, умеещ
грамотно да постави и реши научен проблем, владеещ както високи теоретически
знания, така и практически опит.
Дисертацията е ексклузивна (изключителна, самостоятелна) работа.
Цялата работа по разработването, оформянето и защита на дисертацията
докторантът трябва да проведе еднолично и никакво са авторство не се допуска. Ако
в работата се използват някакви чужди резултати от изследване или други обекти на
интелектуална собственост, то това трябва по явен начин отделено.
Ако чуждите материали са публикувани, то те се посочват в списъка на
литературата и в текста на дисертацията задължително има позоваване. Ако
материалите нe са публикувани, то в дисертацията явно се посочва фамилията,
името и презимето на автора, длъжността и местоработата, а така също времето,
мястото на провеждане на тези изследвания и получените резултати от посоченото
лице/.
Темата на дисертацията трябва да бъде актуална. В дисертационната
работа трябва да се провежда научно изследване или да се разглежда решаване на
задача, която е интересна за специалистите от съответния отрасъл и има
съществено значение за отрасъла. В работата задължително трябва да има
подробен и задълбочен анализ на състоянието на проблема, да разкрият не
решените задачи, т.е. да се докаже кои решения на проблема не удовлетворяват
докторанта и въз основа на това да се формулират задачите на изследване. По
такъв начин докторантът доказва актуалността на темата и определя ролята и
мястото на своето изследване в проблема.
Дисертацията трябва да има научна новост. В противен случай
дисертацията рискува да се окаже, че е посветена на ненаучен проблем или с
проведеното изследване да се “открива” велосипеда.
Научност. Докторантът трябва да избере реално съществуващ обект, да го
разглежда от строго обективна гледна точка и да се опита да получи ново знание
във вид на закономерност в поведението на обекта или в неговото взаимодействие с
други обекти, или взаимосвързани свойства на обекта или свойства на обекта със
свойствата на други обекти. Разкриването на закономерности и взаимовръзки
трябва да се подава на опитни проверки, с които трябва да се потвърди тяхната
достоверност. Също така те трябва да притежават задължителните четири признака:
необходимост, устойчивост, същественост и повторяемост, за да може да се смятат
за ново научно знание.
Новост. Докторантът трябва да избере или нов обект и да получи някакво ново
научно знание за него, или стар обект и да получи ново научно знание за него.
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Обикновено докторантите се стремят да изберат нов обект и се опитват да
разработят за нето адекватен модел, или да изберат стар обект и да разработят нов
модел, с по-висока точност и адекватност от всички съществуващи до сега модели.
Резултатите от дисертационното изследване трябва да имат практическа
ценност. Резултатите от изследването трябва да имат съществено значение за
съответния отрасъл и трябва да бъдат така представени, че да могат реално да
бъдат приложени на практика и да се получи икономически, социален, екологически
или друг ефект. Ако работата има чисто теоретичен характер, то би трябвало да се
даде препоръка по използване на резултатите от теоретичното изследване.
Резултатите от дисертационното изследване трябва да са достоверни.
Теоретичните изводи и моделите трябва да се подлагат на щателна
експериментална проверка, верността на теоретичните изводи, адекватността на
моделите трябва да бъде доказана и потвърдена от експерименталната проверка.
Резултатите от дисертационната работа трябва да са апробирани и
внедрени. Резултатите от изследването трябва да апробирани пред широка
аудитория от учени и специалисти от даденото научно направление по време на
конференции, симпозиуми, научни сесии, международни конгреси и т.н. Също така
основните резултата трябва да бъдат внедрени в производствената практика, а още
по-добре в повече производствени организации, за да може да се илюстрира
тяхната приложимост и ефективност.
Темата и съдържанието на дисертацията трябва да съответстват на
съответната научна специалност, по която докторантът е зачислен в
докторантура. Най-често срещаните грешки са, когато изследвания обект не
съответства на научна специалност, по която е зачислен докторанта. Затова трябва
много отговорно да се подходи при избора на обекта на изследване и темата на
дисертацията, отчитайки наименованието на научната специалност.
Съдържанието на дисертацията трябва да съответства на темата на
дисертацията. Темата на дисертацията е стожерът, към който трябва да се
придържа докторанта по време на целия период на разработване на
дисертационното изследване. Целият материал трябва да е посветен на темата на
работата, достигането на поставената цел и решение на поставените задачи. Не
допустимо е да се правят отстъпления, които нямат нищо общо с темата на
дисертацията.
Темата на дисертацията става интересна, актуална, може да съдържа
съществени елементи на новост и полезност, ако докторантът успее да:
● включи в работата най-нови резултати в изследването на съседни научни
области на други науки, тангиращи към научното направление в което работи, тъй
като на границата на науките често се разкриват важни научни открития.
Граничните области на знанието не рядко са “бели петна” сред изследваните и
изучавани процеси и явления. Най-просто това се постига с използването на
математическото моделиране, например, в педагогиката, икономиката, други
хуманитарни науки, или използването на нови съвременни информационни
системи за обработка, анализ и представяне на нови знания;
● създаде нови методи за изследване или принципи на разработване,
технологически или методически прийоми, нови конструкции, схеми, структури,
приложими към конкретни области за практическо използване; методическите
изследвания също може да служат за основа на дисертационна работа, ако се
провеждат на достатъчно високо теоретично ниво, икономическа обоснованост и
имат приложно значение;
● разгледа старите открития, разработки, прийоми, начини, устройства от нови
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теоретически позиции, възгледи, с привличане на нови съществени фактори,
открити от автора. В историята на науката и техниката има не малко
забележителни примери, когато преразглеждането на стари научни достижения от
нова гледна точка са довели до изключителни и нови резултати.
Изборът на тема е отговорен етап за докторанта. Не удачно избраната тема
може да създаде нежелани проблеми в процеса на подготовка и защита на
дисертацията.
Актуалност на темата в научен аспект означава, че:
♦ задачите на фундаменталните науки изискват да се разработи нова тема за
обясняване на нови факти;
♦ уточняване, развитие и разрешаване на проблема в дисертацията е възможно и
остро необходимо в съвременните условия;
♦ теоретическите положения на дисертацията позволяват да се разрешат
съществени разногласия в разбирането на процесите и явленията;
♦ хипотезите и закономерностите, издигнати в дисертационното изследване,
позволяват да се обобщят известните по-рано и получените от докторанта
емпирични данни, предсказват протичането на явленията или процесите.
Актуалността на темата в приложен аспект означава, че:
♦ задачите на приложното изследване трябва да разработят въпросите по
дадената тема;
♦ съществува неотложна потребност от решаване на задачите на дисертационното
изследване за нуждите на обществото, практиката и производството;
♦ дисертацията по дадената тема съществено ще повиши качеството на
разработките на творческите и научните колективи в определен отрасъл на
знанието;
♦ новите знания, получени в дисертационната работа, способстват за повишаване
на квалификацията на кадрите или могат да бъдат включени в учебните програми
за обучение на студентите.
Темата определя съдържанието на дисертацията и въплъщава в концентриран
вид главните атрибути на дисертацията – актуалност, новост и научни ценности.
Препоръки към докторантите:
● темата не трябва да е много сложна, ако по нея няма предварителна яснота и
извършен обем работа;
● темата да е актуална, да има търсене, но да не е много проблемна и да не
предизвиква не нужни спорове;
● темата не трябва да е активно обсъждана в пресата, т.е. да изисква
незабавно решение, тъй като такава тема може да се окаже, че е решена преди
защитата от друг;
● темата не трябва да е не еднозначна, която има свои защитници и
противници.
Темата на изследване е обект на изучаване, в определен аспект, характерен
за дадена научна област, тя “указва предмета на изследване, а ключовата дума или
словосъчетание в темата указва нейния обект на изследване”.
Практически стъпки – прийоми, помагащи самостоятелно да изберем тема на
дисертационното изследване:
● аналитичен обзор на достиженията в дадената научна област;
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● избор на вече разработена тема, но с използване на нови или
усъвършенствани методи на изследване, които ще позволят да се разширят и
задълбочат известните знания за обекта и предмета на изследване, а така също да
се проверят и доразвият;
● запознаване с най-новите резултати от изследвания в научната област, а така
също в близки научни области и формулиране на темата на основата на анализа на
актуален проблем;
● теоретическо обобщение на съществуващите изследвания, практическите
резултати в критико-аналитически и описателни материали;
● отправени моменти при формулиране на темата могат да бъдат по-рано
издигнати хипотези в научната област, които се нуждаят от уточнение, проверка и
доказателство;
● търсене и формулиране на тема за дисертационно изследване може открие и
в условия на научно-творческо общуване на начинаещия учен с компетентни
специалисти в дадената научна област.
Темата на дисертационната работа не се мени по време на разработването й,
за разлика от заглавието, което може да се променя. Работата по заглавието
започва още с определяне на темата на изследването, но на окончателен вариант
докторанта (изследователя) се спира едва преди отпечатването й. През цялото
останало време има работно заглавие, което непрекъснато се уточнява.
Изисквания към формулировката на заглавието. Формулировката на
сполучливо заглавие има много голямо значение за цялата дисертация. То привлича
вниманието на читателя, по него той взема решение за четене. Затова към него се
отправят доста изисквания:
● да е изразително и оригинално, да засяга само същността на темата, да е
пределно кратко и просто по конструкция;
● заглавието трябва да е максимално информативно – да дава представа за
съдържанието на дисертацията, за основната идея, по възможност и за приноса на
автора;
● не се препоръчва в него да има формули, цифри, съкращения, многословни,
трудни за разчитане думи или изписани с латиница имена;
● заглавието трябва да е кратко и да дава информация за обекта и предмета
(ново знание) на изследването;
● да не излиза извън рамките на научната специалност.
В наименованието на темата обикновено присъства:
► ”ъгълът на изследването”, НАСОЧЕНОСТ
● Решение на задачи
с други думи, насоченост на
● Разработка
работата: решение на задачите,
● Оптимизация
разработката,
обосноваване,
● Обосноваване
● Подобряване
повишаване на ефективността,
● Повишаване
усъвършенстване, оптимизация,
ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
♦ Технологии
намаляване на разходите и т.н.;
♦
Теория
► обектът на изследване;
♦
Устройство
► предметът на изследване.
Помощ във формулировката
на темата може да окаже
дадената обобщена структура:

♦ Метод
♦ Процес
♦ Явление
ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ ■ свойства
■ показатели
■ условия
■ фактори
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Недопустимо е в наименованието на темата да има думи от вида: “Въпроси”,
“Проблеми”, “Изучаване”, “Научни основи” и т.н. поради неопределеността на
крайния резултат. Не е известно, в каква степен се разрешава проблема или с какво
завършва изучаването, изследването. Накрая, за какви ненаучни основи може да
става дума в дисертация, защо те не са научни.
За да отстраните затруднията при избора на темата на дисертацията се
обърнете към научния ръководител. Освен това, опитайте следните варианти на
справяне с проблема: ● целесъобразно е да се обърнете към каталозите за
защитени дисертации; ● обърнете внимание на близки, тангиращи до темата научни
области на знанието и може да намерите такива теми, които са забравени от едната
и от другата област на знанието, но имат определен изследователски интерес;
● голямо значение има методологическият ракурс на разглеждания проблем.
Смяната на ракурса, новият ъгъл на гледната точка – това е вече нова тема и първа
по рода си работа; ● полезно може да се окаже разглеждането на периодичните
списания, специалните издания и се опитайте да изследвате даден проблем с други
методи и средства.
По темата на дисертацията трябва да се види, че работата е актуална, нова,
има научно и практическо значение. Това не е така просто, както може би изглежда
на пръв поглед. Вие трябва да определите актуалността на темата, научната новост
на Вашите положения, тяхната теоретическа и практическа значимост.
● научната новост приложена към самата дисертация е признак, наличието на
който дава на автора право да използва понятието “за първи път” при
характеризиране на получените от него резултати и проведеното изследване, като
цяло. Такава новост в дисертацията за Доктор по... може да бъде използването на
нов методологически подход за дадената тема; ● актуалността на темата
предполага, че вашето изследване е по тема която съответства на съвременното
състоянието на науката и има реална потребност от провеждане на конкретното
изследване; ● практическата значимост на дисертацията се определя от характера
на изследването.
Дисертациите с теоретически и методологически характер претежават
опосредствена практическа значимост, отколкото работите с методически или
практически характер. Ако дисертацията има методологически характер, то нейната
практическа значимост може да се прояви в публикуване на основните резултатив
научни статии, монографии, учебници; наличието на авторски свидетелства, в
участие в национални и регионални програми за развитие на един или друг отрасъл;
използване на резултатите при подготовката на нови нормативни и методически
документи. Ако дисертацията има методически характер, то нейната практическа
значимост може да се прояви в хода на провеждане на даден експеримент; в
усъвършенстването на някакъв механизъм на работа или форма на организация и
т.н. Във формулировката на темата трябва да се изрази решаваната научна задача
(проблем), отразяваща същността на разглеждания проблем, завършеност на
работата, нейната цел и крайните резултати. Не се препоръчва формулировката на
темата да започва с думите “Изучаване...” «Усъвършенстване...»; «Повишаване...»;
«Изследване...»; «Достигане на...»; «Проблем,...»; ”Изучаване на процеса...”;
Материли към изучаване на ...”; ”Някои въпроси на...”; ”Към въпроса на ...”;
“Изследване на някои направления за ...” и други. В тези теми се отразява в
необходимата степен разглеждания проблем, завършеността на работата, не се
виждат крайнте резултати и не е достатъчно ясно определна целта й.
Наименованието на темата трябва ясно да информари за същността на тематиката
и резултатите от проведеното изследване. При формулиране на наименованието на
главите и параграфите, следва да се обърне внимание на необходимостта от
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използване на ключови термини от названието на работата.
Примери на теми, които много или малко отговарят на предявените
изисквания, могат да се формулират по следния начин: “Разработване на начин
(модел, методика, система, комплекс, структура, форма на организация, технология,
устройство и т.н.).”; «Обосноваване на начин (направление, методи, възможности и
т.н.) за повишаване на ефективността (усъвършенстването, развитието) на...», или
«Обосноваване на препоръки за рационализиране на ...»; “Теоретическо обобщение
и решаване на проблема (задачи) на развитие на научните основи ...»;
«Оптимизация (интенсификация на ...»; «Методи за усъвършенстване...» и др.
Следователно, не трябва да се допускат в заглавията на дисертациите:
а) неопределени формулировки: “Някои задачи…”, “Анализ на някои
въпроси…”, "Изследване на някои свойства на...", "Някои въпроси на
лесоустройството в ..." и т.н.;
б) щампи от вида: “Към въпроса…”, "Материали към изучаването на ..."
“Решение на…”, “Оптимизация на…”;
в) думи и термини, подчертаващи приложен характер на дисертационното
изследване: "Изучаване на …”, “Измерване на…”.
За да бъде заглавието кратко и подчертано, думите “Изследване”, “Метод” и т.н.
трябва да се допълнят с определени термини, повишаващи точността на заглавието,
например “Експериментално и аналитично изследване на …”; “Изследване и
оптимизиране …”.
Някои учени смятат, че при формулиране на темата на дисертационното
изследване не трябва да започва с думите "Проблем", "Изучаване", "Проучване",
"Изследване", "Усъвършенстване", тъй като това са неща, които са задължителни в
хода на работата и без тях е невъзможно да се проведе успешно никакво
изследване.
Мнението ми по въпроса е: Ако темата е "Изменчивост на бора в Родопите",
то такова заглавие може да бъде заглавие на книга, обзорна статия или лекция,
които са разработени от автора въз основа на свои и чужди резултати от изследване
или само въз основа на чужди резултати. Докато темата "Изследване на
изменчивостта на бора в Родопите" показва, че изследването е проведено от
автора, т.е. че резултатите са дело на автора.
Друг пример. Ако темата е «Методология на ремонта на машините» се вижда,
че в наименованието няма действието, което трябва да се свърши, за да се изпълни
дисертационната работа. Тази тема може да бъде наименование на книга,
монография, статия, доклад и т.н. За да стане наименование на тема на докторска
дисертация е необходимо да има глаголи от вида: да се разработи; да се създаде;
да се изгради; да се подобри; да се оцени; да се обоснове;да се оптимизира; да се
моделира и т.н
Някои учени предлагат да се използуват базисни понятия от вида:
"Глобализация", "Икономически ръст", "Управление", Ефективност", "Качество",
"Икономия", "Организация", "Производителност" и т.н.
Например "Ефективност на привличане на чуждестранни инвестиции в
икономиката"; "Качество на технологичните процеси в ...".
1. Окончателното наименование (заглавие) може да се уточни и след завършване
на изследването.
2. В съдържанието на наименованието на темата на дисертацията не трябва да
има повече от 5 – 7 думи.
3. В наименованието на темата трябва да се съдържат елементи от целта, обекта
и предмета на комплексното научно изследване.
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Запомнете! Редакция на наименованието на темата, която не променя целта,
обекта и предмета на изследването не води до промяна на темата.
Актуалността на темата може да се състои, например, в необходимостта да се
получат нови данни; необходимостта да се проверят нови методики и т. н.
Актуалността на темата винаги се обосновава с отчитане на практическата
необходимост от разрешаването на поставения въпрос (проблем).
Новостта в дисертационното изследване и темата са органично свързани.
Научната новост е основно изискване към дисертациите. Това означава, че
дисертацията трябва да съдържа нови решения на научни задачи, имащи
съществено значение за съответния отрасъл на знанието, или ново научно
обосноваване на разработки, които осигуряват решаването на важни практически
задачи в икономиката.
Да се разкрие и определи новостта е необходимо:
♦ обстоятелствено изучаване на литературата по предмета на изследването с
анализ на неговото историческо развитие; разпространена грешка при докторантите
е, че за ново положение се издига известно, но не открито при анализа на
литературата, т.е. докторантът не е попаднал на подобни изследвания;
♦ да не се разглеждат съществуващи гледни точки, критичен анализ и
съпоставянето им във връзка със задачите на изследването като често се
привеждат като нови или компромисни решения;
♦ включване в научното изследване и анализ нов цифров и фактически
материал, например, в резултат на проведен експеримент – това вече е сериозна
заявка за оригиналност;
♦ детайлизация на известния процес, явление; подробен анализ на практически
всяко интересно в научно отношение за обекта положение, което води до нови
полезни резултати, изводи, обобщения.
Елементите на новост, които могат да бъдат представени в
дисертационната работа са:
● нов обект на изследване, т.е. задача, поставена в дисертацията и разгледана
за първи път;
● нова постановка на известен проблем или задача (например, премахнати
допускания, приети нови условия и т.н.);
● нови методи на решение;
● ново приложение на известни решения или метод;
● ново следствие от известна теория в нови условия;
● нови резултати от експеримента, и техните следствия;
● откриване на нови закономерности, тенденции, явления;
● структуриране на предмета на изследване;
● разработване на класификация;
● разработване или използване на нови методи за решение;
● разработване на методика, инструкция и др.;
● нови или усъвършенствани критерии, показатели и техните обосноваване;
● разработване на оригинални математически модели на процес или явление,
получени с използването на нови данни;
● разработване на устройства и начини на ниво изобретения и полезни модели
Научната значимост се определя от обема и нивото на научния принос: не
тривиалност (неочакваност за специалистите); общност; мащабност (необходимост
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от приносите); кръгът от потенциални приложения; полезност; ефективност.
Понятията “съществен признак на новост” и “основни положения, които се
защитават” трябва да ги приемаме като тъждествени.
Не по-малко важни критерии за качеството на дисертационното изследване е
критерият полезност на резултатите от дисертационното изследване.
Полезността на резултатите трябва да се установят и обосноват.
Ще предложим често използвани аргументи за обосноваване на полезността на
дисертационното изследване. Към тях може да се отнесат:
■ положителни резултати от изследването на резултатите дисертационното
изследване в обществото, производството, отраслите на науката;
■ положителният ефект от използването на изобретения и полезни модели;
■ практически препоръки за построяване на някои системи, стратегии,
концепции и т.н.;
■ препоръки, предназначени за конструктивни и технологични отдели и бюра в
предприятията на даден отрасъл;
■ предложения, позволяващи да се усъвършенства методиката на изследване,
технологията на производство, точността на измерване;
■ знания, полезни за използване в учебния процес;
■ разработване на конкретни технически средства или техни макети;
■ разработване на организация на технологичен процес и внедряването й;
■програмни продукти за изследване или изчисляване;
■ програма и методика за обучение на специалисти;
Научните и практически резултати трябва да се намират в причинноследствени отношения.
Достоверност на резултатите от изследването. Известно е, че няма смисъл
да убеждаваме никого в актуалността, новостта и полезността на резултатите от
дисертационното изследване, ако получените резултати не са достоверни.
Обосноваването на научните знания и привеждането им в стройна единна система
винаги е било важен фактор за развитието на науката.
При обосноваване на теоретичните резултати задължително трябва да са
изпълнени следните изисквания:
► непротиворечивост;
► съответствие (реалност) на емпиричните данни;
► представителност на данните (типичност за предмета на изследване);
► адекватност на математическите модели за предмета на изследване
(отчитане на всички значими фактори);
► коректност на предварителната статистическа обработка на данните и
указване на доверителните интервали и доверителните вероятности;
► верификация на математическите модели – съвпадение на резултатите с
тези с други математически модели ;
► състоятелност при описание на известни явления;
► способност в предсказване на нови явления.
При доказване на достоверността трябва да се спазва един от законите на
логиката – законът за достатъчното основание: всяка мисъл, за да стане
достоверна, трябва да бъде обоснована с други мисли, истинността на които е
доказана или е очевидна.
198

ХХV INTERNATIONAL CONFERENCE „MANAGEMENT AND QUALITY” FOR YOUNG SCIENTISTS
11 – 12 May 2016, Faculty of Technics and Technologies - Yambol

Обосноваността на резултатите от дисертационното изследване се постига:
■ ако се базира на строго доказани и коректно използвани изводи на
фундаментални и приложни науки, чиито положения са намерили приложение в
дисертационната работа;
■ чрез проверка на теоретични положения, нови решения и идеи с
експериментални изследвания;
■ посредством метрологично осигуряване на експерименталните изследвания;
■ с комплексно използване на известни, проверени на практиката теоретически
и експериментални методи на изследване;
■ с разработените от автора теоретически положения за дадена конкретна
задача;
■ със съгласуване на нови положения, с вече известни теоретически положения
в науката;
■ посредством сравняване на нови положения на теорията с практиката и
експерименталните данни на автора и други автори;
■ чрез отстраняване на противоречията между теоретическите положения,
развити от автора, и известните закони на еволюцията на науката, техниката,
знанието;
■ с обосноваване на резултатите с известни процедури на проектиране, метода
на търсене на решения, а така също с физическо и математическо моделиране;
■ със съпоставяне на резултатите от експеримента и изпитването, проведено от
докторанта, с известните експериментални данни на други изследователи по същия
проблем;
■ с публикация на основните резултати на дисертационната работа в
рецензирани централни научни издания;
■ с обсъждане на резултатите на дисертацията на конференции и симпозиуми,
получени рецензии от водещи специалисти по въпросите на работата;
■ с използване на резултатите в практиката с оценка на резултативността им.
Необходимата пълнота на решение на проблема за достоверността се постига
с помощта на експериментална проверка на теоретичните положения на
дисертацията, а така също съгласуваността на собствените експериментални
данни с експерименталните данни на други изследователи.
Достатъчността на решението се състои в съгласуваност на получените от
докторанта експериментални данни с известни теоретични положения на други
автори и с обосноваване и съгласуване на теоретическите решения, получени
лично от докторанта.
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XХV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” ЗА МЛАДИ УЧЕНИ
11 и 12 май 2016 г.
Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, Тракийски университет

ЕТАПИ НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИСЕРТАЦИЯ
проф. д.т.н. Г. Тасев - Председател на ССКБ
Дисертационното изследване не е лесно изследване, тъй като то е комплексно научно
изследване ( теоритико - експериментално) и трябва да съдържа нова идея, нови резултати за
теорията и практиката за научната специалност. Изследването трябва да бъде на актуална
тема, да бъде проведено проучване по разработена методика за експериментално изследване
и да са анализирани получените резултати и оценена тяхната научна, научно-приложна или
приложна стойност.
Целта на тази работа е да споделим своя опит при разработване на докторска
дисертация и работата ми с докторанти, успешно защитли своите докторски
дисертации, над 20 млади учени, сега утвърдени учени-професори, доценти, ръководители
на научни организации в няколко университета и институти.

Проблем
Формулиране на темата на
изследването

Информиране на научната
общност и потребителите

Интерпретация на данните/
Решение на проблема

Основни
етапи при
разработване

на докторска
дисертация

Формулиране на целта,
обекта и предмета на
изследване

Анализ на състоянието на
проблема

Анализ на резултатите от
изследването

Методика на експерименталното
изследване

Проектиране на изследването
/теоретична постановка

Фиг.1. Основни етапи на дисертационното изследване
1. Избор на научната специалност
Това е първата стъпка и в същото време е много важна. Бъдещият учен трябва да е на
ясно с какво иска да се занимава, в каква научна специалност ще се развива и реализира в
бъдеще. Не простима грешка е да се избере проблем по научна специалност по която да се
защити дисертация, а след това да се преориентира в друго научно направление и да се
започва отначало навлизане в новата научна специалност (фиг.2).
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Класификация на областите на висше образование,
професио-нални направления и научни специалности
Области на висше
образование
1. Педагогически
науки
2. Хуманитарни
нтауки
.
.
5. Технически науки
6.Аграрни науки и
ветеринарна
медицина
.
.
9. Сигурност и
отбрана

Професионални
направления
1.1. Теория и
управление на
образованието
1.2.
1.3.
.
.
.
5.1.-513.
.
.
9.1.
9.2.

Научни
специалности
1.1.1. Теория на
възпитанието и
дидактиката
.
.
1.1.5.Теория и
методика на физ.
възпитание
.
.
9.1.1.
9.1.2.
.
.9.1.5

Фиг. 2. Схема, изразяваща взаимовръзката между областите на висше образование,
професионални направления и научни специалности
2. Избор на научната организация
Добре е младият учен да избере водеща научна организация в даденото научно
направление, организация, която е доказала своята водеща роля в науката(фиг.3). Как да
стане това? Най-прекият път е като се запознаете с научната продукция на колектива, който
работи в избраната от вас научна специалност.От там ще се ориентирате и за водещите учени
в научното направление на научната организация и смело можете да пристъпите към
следващата стъпка-избор на научен ръководител.
НАУЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

БАН

НАУЧНО
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ
ИНСТИТУТИ

ССА

НАУЧНО
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ
ИНСТИТУТИ

Фиг.3 Видове научни организации

8

ВУ

УНИВЕРСИТЕТИ
ВИСШИ
УЧИЛИЩА

3. Избор на научен ръководител
От това решение в голяма степен зависи колко успешно и в срок ще се приключи с
дисертационното изследване и ще се защити дисертацията пред НЖ. Не трябва да се избира
професор или доцент, които са административни ръководители и са много ангажирани с
административни работи, тъй като важите проблеми ще бъдат винаги в точка текущи на
задачите им за деня.
Такива учени, макар да са много добри в научната си специалност, са много заети с
други не свойствени за науката работи и няма да са ви полезни, а в резултат на това вашата
дисертация няма да бъде на достатъчно високо равнище,а вие няма да усвоите достатъчно
опит в научните изследвания, тъй като вашият ръководител ще бъде винаги натоварен с
други задачи.
Не зависимо какъв ръководител сте си избрали вие трябва да се държите коректно с
него, да се държите любезно и уважително и то не само до защитата, а и след това. Няма
нищо по-хубаво от това да продължите да си сътрудничите, да провеждат съвместни
изследвания, т.е. да развивате и усъвършенствате научното направление, създавайки школа
от учени.
Докторантът може да избира научния си ръководител из между групите учени, дадени
на фиг.4
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НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ

УЧЕН С НАУЧНА
ДЛЪЖНОСТ

ПРОФЕСОР

УЧЕН СЪС ЗАЩИТЕНА
ДИСЕРТАЦИЯ

ДОЦЕНТ

ДОКТОР НА
НАУКИТЕ

ДОКТОР С
ДОКАЗАНИ НАУЧНИ
РЕЗУЛТАТИ В
НАУКАТА

Фиг. 4. Избор на научен ръководител
4. Избор на научен проблем
Тази стъпка е също много важна и трябва да се отнесете изключително сериозно,
постъпвайки най-малко по два начина:първият-проучвайки проблематиката по която работят
учените в избраната научна организация. Това за вас е важно, защото сред тях трябва да
търсите и подходящ научен ръководител; вторият начин –като проведете разговори с
няколко водещи учени в научната специалност от избраната организация и от други
организации и по такъв начин да се ориентирате за проблема.
Този етап е важен с това,че той ще трасира пътят ви в науката, вашето бъдещо развитие
зависи много от правилния избор на проблема (фиг.5) за дисертационно изследван и затова
анализирайте видовете проблеми и преценети в коя проблемна област искате да се развивате
в бъдеще, кое е важето поприще за реализация.
5. Актуалност на проблема
Актуалността на проблема е степен на неговата важност в дадения момент и в
дадената ситуация. Актуалността на проблема се обуславя от следните фактори:
• попълване на пропуски в науката;
• по нататъшното развитие на проблема в съвременните условия;
• своя гледна точка по въпрос, по който няма консенсус в научното направление;
• обобщаване на натрупания опит ;
• поставя нови проблеми, за да се привлече вниманието на обществеността.
НАУЧЕН ПРОБЛЕМ

ПРОЦЕДУРНИ

ПРЕДМЕТЕН

ЕМПЕРИЧЕН
МЕТОДОЛОГИЧЕН
И
КОНЦЕПТУАЛЕН
ОЦЕНЪЧЕН
ЛНИ
Фиг 5. Класификация на научните проблеми
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6. Обект и предмет на изследване
Обект на изследване -това, което е прието да се изследва, изучава, усъвършенства,
развива и т.н. Обектът на изследване не е задължително да бъде не жив или да е живо
същество.Обектът на изследване може да бъде процес или явление от нашата действителност.
Обикновено названието на обекта на изследване се съдържа в отговора на
въпроса:какво се разглежда?
Предмет на изследване - отделни страни на обекта, негови свойства, особености,
параметри и признаци, които ще бъдат изследвани..
Обикновено названието на предмета на изследване се съдържа в отговора на
въпроса:какво се изучава, изследва?
Помощ във формулировката на темата може да окаже дадената по-долу обобщена
структура:
НАСОЧЕНОСТ

● Изследване
● Разработка
● Оптимизация
● Обосноваване
● Подобряване
● Повишаване

ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

♦ Технологии
♦ Теория
♦ Устройство
♦ Метод
♦ Процес
♦ Явление

ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

■ свойства
■ показатели
■ условия
■ фактори

7. Тема на дисертацията
Темата е аспект на някакъв проблем или отделен въпрос ,който следва да се изучи при
дадено изследване. От правилния избор на темата на изследване в голяма степен зависи
резултатитвността на цялото дисертационно изседване. При избора на темата се отчита
нейната актуалност, новост на постановката на научния проблем и потребността на
практиката (фиг.6).
Пристъпвайки към изследването на научната тема е необходимо да се решат четири
задачи ,а именно:
-да се определи степента на разработеност на проблема;
-да се определи обосноваността на научната необходимост и значимост, актуалност,
цел и задачи на изследването;
-да се определи методологическия подход за провеждане на научното изследване;
-да се обоснове практическата заначемост на изследването.
Не по-малко значиние има и формулирането на темата. Наименованието на темата
трябва да отразява същността на темата, целта на изследването; да бъде по възможност
кратка; да бъде грамотно написана.
Помощ във формулировката на темата може да окаже дадената по-долу обобщена
структура:
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ТЕМА ЗА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

ТЕОРЕТИЧНА

ЕМПЕРИЧНА

ИЗСЛЕДВАНЕТО Е ПО СЪЩЕСТВО Е
НАСОЧЕНО КЪМ ИЗУЧАВАНЕ И
ОБОБЩАВАНЕ НА ФАКТИ, МАТЕРИАЛ,
СЪДЪРЖАЩИ СЕ В РАЗЛИЧНИ
ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОВЕДЕНО Е
СОБСТВЕНО
НАБЛЮДЕНИЕ ИЛИ
ЕКСПЕРИМЕНТ

Фиг.6. Избор на тема за научно изследване
8. Хипотеза
Необходимо докторантът да формулира работна хипотеза, която да издигне,
прогнозирайки очаквания резултат с нейното потвърждаване или отхвърляне. Следователно,
хипотезата е научно предположение, допускане. В процеса на изследване хипотезата се
корегира и претърпява изменения.
9. Определяне на целта на изследването
Целта на изследването е това, към което се стреми изследователя в своето научно
изследване, т.е. към крайния резултат на комплексното научно изследване. Целта на
дисертационното изследване обикновенно е съзвучна с темата на дисертацията и тя може да
бъде изследване и описание на ново явления, изучаване и усъвършенстване на някакъв
процес, изследване и усъвършенстване на някакъв обект или технология и т.н.
Формулирането
на
целта
на
изследване
обикновенно
започва
с
думите: ”разработване ...”; ”обосноваване ...”; ”разкриване ...” и т.н.
обяснява фактите,
характеризиращи проблема
се изгражда в рамките
на методологията:
причини, фактори

бъде проверяема

ХИПОТЕЗАТА
ТРЯБВА ДА:

се отчитат законите,
но да не подчиняват
на тях

се строят на принципа на
максималната простота

са логични и
непротиворечиви

Фиг.7. Изисквания към хипотезите за дисертационно изследване
10. Анализ на състоянието на проблема. Задачи на изследването
По зададената тема е необходимо да се анализират достъпните източници на
информация за да се установи какво е направено по тази тема, какви недостатъци има и
какво може да се подобри с нашето изследване. След направения анализ на състоянието на
проблема се формулират задачите на изследването.
Типичните грешки, които се допускат при анализа са:
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1. Описателният характер на теоретичните постановки (конспектиране на източниците).
2. Анализът се превръща в самоцел.
3. Безсистемността в анализа, няма логика.
4. Некритичното използване на източниците на информация, не умение да се определи
нейната научна ценност.
5. Изопачаването на авторската мисъл,превратно тълкуване на материалите.
6. Прякото пренасяне на текста от източника на информация в анализа на състоянието
на проблема.
Задачите на изследването трябва да бъдат 4-5 броя и да се формулират по следния
начин:
Да се разработи методика за експериментално изследване на ......
Да се изследва влиянието на .... .
Да се усъвършенства технологията на .... .
11. Концепция на изследването или Теоритична постановка
При анализа на състоянието на проблема докторантът се запознава и с методите и
подходите, които са използвали предшествениците при изследване на предмета на
изследване на едни или други обекти на изследване и следователно може да се ориентира и
да подбере метод за провеждане на теоретичното изследване. Тук той трялбва да търси
подходящ метод, който да усъвърашенства или доразвие. Трябва да се помни, че докторантът
на всеки етап от своята работа трябва да търси нови методи и подходи, които да го доведат
до получаване на нови, неизвестни до сега резултати за да може по-лесно да обоснове
научната и п рактическата новост на изследването си.
Концепцията или теоретичната постановка на всяко едно изследване разкрива
същността на изследвания п роблем,дълбочината и целесъобразността на самото изследване
и нежговите достойнства за теорията и п рактиката в дадената научна област.
12. Обсъждане на концепцията с научния ръководител
Докторантът представя своето виждане за концепцията на изследването на научния
ръководител. Редно е докторантът да има инициатива за това, а не да чака научният
ръководител да го подканя. Докторантът трябва да знае, че е добре всички материали, които
предлага на научния ръководител за обсъждане да са напечатени и да се представят наймалко 7 дни преди да се седне на масата за обсъждане. Научният ръководител трябва да
има достатъчно време да обмисли материалите, да направи предложения за подобряване и
промяна на хода на научното изследване, ако е необходимо, може да се наложи научният
ръководител, сам, да проведе някакъв, макар и кратък, експеримент и тогава да се срещне с
докторанта и да обсъдят концепцията на дисертационното изследване.
13. Методика за експериментално изследване
Наи-важната съставна част на всяко изследване е експеримента.Това е един от
основните начини за получаване на ново знание.Повече от 2/3 от ресурсите на всяко
изследване се изразходват за провеждане на експеримента (фиг.8).
Основната цел на експеримента е проверка на теоретичните предположения
(потвърждаване на работната хипотеза), а така също по-широко и по-задълбочено изучаване
на темата на научното изследване.
Особено значение има правилно разработената методика на експеримента.
Методиката е съвкупност от мислителни и физически операции, разположени в определена
последователност, в съответствие с която се постига целта на изследването. Правилно
разработената методика за експериментално изследване предопеределя нейната ценност.
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Затова разработването, избора, определянето на методиките трябва да се проведе с особенна
прицизност и строга последователност, гарантираща получаването на достоверна
информация за изследваните параметри на обекта на изследване.
14. Обсъждане на методиката за екдспериментално изследване с научния ръководител
За тази стъпка важат всички изисквания както при обсъждане на концепцията на
дисертационното изселдване с научния ръководител.
15. Провеждане на научното изследване
Научното изследване е процес на изучаване, експеримент, концептуализация и
проверка на теорията, свързана с получаване на нови знания. Това изисква прицизност,
точност и отговорност от докторанта на всеки етап от изследването за да се получат
коректни изводи и предложения за теорията и п рактиката.
ВФ

ЦЕИ

ОПМ

ЗЕИ

УИ

ОИ

ИП

БИО

МИ
РПЕ

КСО

МОР
ОЕИ

ВрИ

Фиг.8 Методика за експериментално изследване: ЦЕИ – цел на
експерименталното изследване; ЗЕИ – задачи на експерименталното
изследване; ОПМ – общи положения на методиката; ВФ – входни
фактори; ИП – из-ходни параметри; ОИ – обект на изследване; УИ –
условия на изследване; КСО – критерии за състояние на обекта; МИ –
методи за измерване; ОЕИ – оборудване и екипировка за измерване;
РПИ – ред за провеждане на изследва-нето; ВрИ – време за
изследване; БИО – брой на изследваните обекти;МОР – методи за
обработка на резултатите; МАР – методи за анализ на
резултатите; ФПР – форма на представяне на резултатите от
изследването.

МАР

ФПР

16. Анализ на резултатите
Анализът на резултатите се предхожда от избор на методите за обработка в зависимост
от целта на изследването, проучват се добре методите,които ще се използват за да не се
допуснат грешки п ри използването им. Редно е докторантът преди да престъпи към
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прилагането на даден метод за обработка или анализ на информацията да се запознае за
същността на метода от класически информационен източник, и да си отговори на следните
въпроси:за какви случаи се използва този метод?; какви са ограничителните условия за
прилагането му?; какви са най-често допусканите грешки при прилагането му ? и т.н. Това
изискване се налага от това, че много често младите учени и докторант имат информация за
приложимостта на един или друг метод за обработка и анализ само от научни публикации и
те без задълбочен анализ приемат, че тяхната ситуация е аналогична и приемат да работят с
този метод. Но това не винаги е така, тъй като в научните публикации не винаги се излагат
мотивите за прилагане на даден метод и условията при които се прилагат и т.н.
17. Обсъждане с научния ръководител
За тази стъпка важат всички изисквания както при обсъждане на концепцията на
дисертационното изселдване и методиката на експерименталното изследване с научния
ръководител, но тук е необходимо докторантът да представи първичната информация в
необработен вид и в обработен, т.е. да се вижда ясно каква информация се залага за
обработка и коректно ли са избрани методите и подходите за обработка и анализ. След това
се представя обработената информация във вид на графики, таблици и със съответните
анализи и изводи. Тази стъпка е важна за да могат научният ръководител и докторантът да са
убедени, че не се допускат фактически и методически грешки, които да доведат до погрешни
изводи и предложения.
18. Разработване на основните изводи и предложения за практиката
Трябва да правим разлика между изводите, изложени в заключението и тези в края на
всяка глава на дисертацията. Ако първите в голяма степен обобщават резултатите от
дисертационното изследване, то последните трябва да са конкретни, разкриващи същността
на новото научно знание, посочване на детайли, особености и новост на конкретните
резултатит от изследването (фиг.9).
Резултати от научното изследване

Потвърдитилни

Значими

Съществен научен

Изисквания
за новост

Достоверни

Научни

Нови резултати
(НОВОСТ)

Обосновани

Приложни

Методически

Научно приложни
К л а с и ф и к а ц и я на п р и н о с и т е
Фиг.9. Взаимовръзка между резултатите от дисертационното изследване и
приносите в дисертационното изследване
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Научните изводи, характеризират новото научно знание, могат да започват с думите:
Изчислението показава, че при условията възниква явление, което се обяснява...;
Експериментално е установено, че влияе, несъществено върху....; Разкрит е ефект на
въздействие на ....върху...., което показва, че ...; Сравняването на експерименталните и
теоретични резултати показва, че...; Доказано е , че ...; Доразвита е теорията за ...;
Установено е, че с изменение на ... съществено се променя ефектът от ...;и т.н.
Следователно, докторантът трябва в научните, научно-приложните и приложните
изводи да направи научно обобщение на изследването, да покаже уникалността на своите
резултати и да предложи на НЖ новости , които са ценни за теорията и практиката.
19. Структура
Както и всички видове научни работи и дисертацията се пише по стандартни правила с
определена структура и елементи (фиг.10), която има строго определена логическа
структура: увод, анализ на състоянието на проблема, теоретична концепция, методика на
експерименталното изследване; изследване и анализ на резултатите от експеримента и т.н.
На фиг.11 е показана конкретна структура на един от най-разпространените видове
дисертации.
Елементи на дисертационното
изследване
Заглавни страници
Анотация, благодарност, посвещение
Съдържание
Глава1.......................
Глава 2......................
Глава 3......................

Увод
Съдържателна част

Глава N.....................

Изводи и предложения за практиката
Литература
Приложения

Фиг.10. Елементи на
дисертационното изследване

20. Написване на дисертацията
При написване на текста на дисертация трябва да се използват похватите и да се
спазват правилата на научния стил, а формулите, таблиците и фигурите да се оформят при
максимално спаазване на стандартите за това и спазвайки изискванията за техника на
бързото четене и възприемане на текстовете.
21.Подготовка на публикации по темвата на дисертацията
За представяне на дисертацията за защита пред НЖ е необходимо (фиг.12). докторантът
да публикува оосновната част от резултатите на изследването. Колко публикации трябва да
има докторанта? Толкова, че да отразяват основната част от приносите (научни, научноприложни, приложни или методични), които предлага за защита
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НАЧАЛО
Анализ на проблема

Тема на изследване

Научна новост

Обект

Цел на изследването

У
В
О
Д

Задача 1

+ Предмет

Актуалност
Обект Предмет Метод

Глава 1.

Изводи

Глава 2

Изводи

Глава N

Изводи

Задача 2

Задача N

Заключение

Основна част
Фиг.11. Структура и елеменети на докторска дисертация

Целта е постигната

Наименование (отразява целта; по-добре без обстоятелства за място и
време; кратко главното)
Увод
Актуалност (докажете кратко, че работата е необходима
Цел на работа (да съответства на наименованието)
Задачи на изследването(необходимите етапи за постигане на целта)
1.
2.
N
Новост (Изученост на въпроса. Кратко
указание, че работата е дала принципно ново
Методика на изследване и използвани материали
Резултати (Желателно е без обсъждане; данни, приведени в
таблици в текста не се цитират дословно)
Обсъждане на резултатите
Изводи( Желателно е да дадат отговор на поставените задачи, не е
необходимо да съответстват 1:1)
Използвана литература

Адрес за кореспонденция с автора/ите

Фиг.12. Структура и елементи на публикация
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22. Подготовка на доклада за защита пред първичното научно звено и пред НЖ
Докладът трябва да е кратък и ясно да показва какво е новото което е получил
докторантът при провеждане на комплексното научно изследване. И всеки принос трябва
добре да бъде обоснован с факти от изследването и да не се разказва какво е направено по
отделните глави на дисертацията, тъй като това го има в автореферата.
23. Подготовка на презентацията за защитата
Презентацията трябва да е атрактивна и визуално да показва положителните страни на
дисертационното изследване и да онагледява казаното от докторанта в доклада.
24. Разпределение на времето за работа през деня
Правилно разпределяйте времето за проучване и анализ, за експеримент и обобщение,
за писане иза подготовка на експерименталните екипировки, но в никакъв случай не
забравяйте, че вие сте живи хора и имате нужда от личен живот. Интересувайте се културни
мероприятия, четене на художествена литература, посещаване на концерти и други. Това ви
разтомварва и на следващия ден сте заредени за нови изследвания и аенализи на получените
резултатите. Не бива младият учен да се ограничава само в научната работа, а да игнурира
заобикалящия го свят. Човек трябва да се развива всестранно и това е процес, които не бива
да се прекъсва, макар и за времето на разработване на докторската дисертация.
25. Помощ
Когато се запознаете с целия обем работа, който ви престои да извършите трябва да
прецените и обсъдите с вашия научен ръководител и катедрата в която се провежда
обучението, каква нужда имате от техническа помощ от сътрудниците на катедрата. Това
трябва периодически да се обсъжда и да се търси съдействие, тъй като разработването на
докторската дисертация не е само лично дело на докторанта, макар че основно е негово, но и
пристиж за катедрата, факултета и университета.
Заключение. Млади учени и докторанти, в процеса на четене на тази статия, не
забравяйте, че не се опитвам да ви наложа тези стъпки като нещо, което е задължително и
трябва строго да се следва. Това, което е било правилно за мен и за моите докторанти, а те са
над 20, може да не подхожда за вашето изследване. Запомнете, че в научното изследване
няма и не може да има единствено верен път към търсене на научната истина. Младите учени
и докторантите, според мен, са най-големите индивидуалисти в света. Всички ние сме
различни хора и трябва да бъдем такива и всички опити да се подведем под един общ
знаменател са обречени предварително на провал. Едно мога да кажа с увереност: ако в
началото на моята кариера съм знаел всичко, до което съм стигал по метода на проба –
грешка (повече съм грешил), тези стъпки биха ми били от полза в научните изследвания.
Надявам се, именно такава помощ да ви укаже и тази моя статия.
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XХV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” ЗА МЛАДИ УЧЕНИ
11 и 12 май 2016 г.
Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, Тракийски университет

АНАЛИЗ НА НЯКОИ ПОКАЗАТЕЛИ НА БЪЛГАРСКО КИСЕЛО МЛЯКО,
РАЗПРОСТРАНЯВАНО В ТЪРГОВСКАТА МРЕЖА,
ОТ РАЗЛИЧНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Виолета Симеонова, Слав Динев, Женя Желязкова,
Митко Петев, Ира Димитрова
Тракийски университет, Факултет „Техника и технологии“,
ул. „Граф Игнатиев“ 38, 8602 Ямбол, България, e-mail: petev_58@abv.bg
Abstract: Analyzed the process syneresis to the different yogurts, purchased from
the store. Defined a deviations in weight of yoghurts and deviations from stamped fat to
that packaging. The resulting data for syneresis show varies widly. Founded that
differences in net weight of yoghurts and their fat content is negligible. Small differences
have founded of fat content analyzed and marked on the package, except for the second
test which fat content is 1.6% and 3.6% marked.
Keywords: syneresis, net weight, fat content.
Резюме. Анализиран е процесът синерезис на различни кисели млека
закупени от търговската мрежа. Определени са отклоненията в теглото на
киселите млека, както и отклоненията им от посочената на опаковката
масленост. Получените данни за синерезис показват вариране в широки граници,
Установено е, че разликите по отношение на нетното тегло на киселите млека
и тяхната масленост е незначителна. Малки са разликите и по отношение на
анализираната масленост и обозначената на опаковката, с изключение на втора
проба при която получената е 1.6%, а маркираната 3.6%.
Ключови думи: синерезис, нето тегло, масленост.
1. Увод
Киселото мляко е национален български продукт. Още Херодот пише, че
овчето кисело мляко е дар от траките.
Киселото мляко е млечнокисел продукт, получен при протичането на
млечнокисела ферментация. Според БДС 12:2010 кисело мляко се получава от
краве, овче, биволско, козе мляко или смесено мляко, чрез заквасване със
симбиотични култури, произведени в България от щамове Lactobacillus delbrueckii
ssp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus, изолирани в България и неподлагани на
генетична модификация, предназначено за консумация (1).
Кисело мляко съдържащо и други продукти, като сухо мляко, соя, нишесте и
консерванти, за спиране на ферментацията не е българско кисело мляко.
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Химичният състав на киселото мляко и промените, които са настъпват под
действието на млечнокиселите бактерии, му придават по-висока хранителна и
биологична стойност, изразяваща се в:
- Подобряване усвояването на лактозата.
- Подобряване усвояването на млечните белтъци.
- Подобряване усвояването на млечна мазнина.
- Повишаване количеството на разтворимия калций, който води до
минерализация на костите.
Въпросът за увеличаване трайността на Българското кисело мляко е актуален.
Затова е необходимо да се изяснят, какви промени настъпват в него при
продължително съхранение. Едно от главните изисквания за увеличаване
трайността на Българско кисело мляко, е то да запази в максимална степен
първоначалния си химичен и микробиологичен състав, да не променя
органолептичните си качества, хранителната и биологичната стойност (3, 4, 5).
Съдържанието на млечна мазнина е много важен показател, който индиректно
оказва влияние върху свързването на водата в млечните продукти. Когато прясното
мляко е хомогенизирано, новообразуваните мастни клъбца взаимодействат така,
както казеиновите мицели, тъй като те частично са покрити от казеинови частици.
Взаимодействието протеин-протеин се улеснява и се формира затворена мрежеста
структура, където водата е свързана чрез физични и химични връзки.
Образуваната структура в обезмасленото мляко е с по-ниско качество, рехава и
при неспазване на оптималните производствени операции съществува сериозен
риск от появата на синерезис – отделяне на серум (цвик).
Колкото съдържанието на млечна мазнина е по-високо, ефекта на
водосвързване е по-голям, a възможността за появата на синерезис намалява (7).
Цел на настоящото проучване е да се анализира синерезиса и масленността на
кисели млека, получени по БДС или по собствена технология, разпространявани в
търговската мрежа.
2. Материали и методи
За провеждане на изследванията са използвани осем броя кисели млека от
различни производители, закупени от търговската мрежа. Киселите млека са с
близки дати на производство (разлика до два дни) и с една и съща масленост - 3,6
%. Закупените кисели млека са съхранявани в хладилни условия при температура 2
– 4 оС до и една седмица след срока на годност.
На киселите млека е определено:
 Брутното и нетното тегло, както и отклонението в сравнение с маркираното
на опаковката.
 Масленост - метод на Гербер, БДС 1671 (2);
 Синерезисът е определен чрез филтриране на 100 cm³ кисело мляко през
филтърна хартия. Филтратът се събираше в мерителни цилиндри, а
отчитането на отделения серум ставаше периодично. Първото отчитане бе
след 5 min, а останалите след 10, 15 и 30 min, 1, 2, 3, 4 и 5 часа.
Определянето на синерезиса се извършен при стайна температура (6).
3. Резултати и обсъждане
Данните за измереното брутно и нетно тегло на киселите млека, както и
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отклоненията от маркираното на опаковката тегло са представени в таблица 1.
От получените резултати се вижда, че разликата между отделните проби по
отношение на брутното и нетното тегло са минимални. Това се отнася както за
произведените кисели млека по собствена технология, така и тези произведени по
БДС.
Разликата в брутното тегло при кисели млека произведени по собствена
технология е в границите на 5,7 g, а при нетното тегло – 6,4 g.
При кисели млека произведени по БДС, разликата в брутното тегло е в
границите на 7,7 g, а при нетното – 6,9 g. Отклоненията в сравнение с маркировката
на опаковката също са минимални, както в отрицателна, така и в положителна
посока. С най-голямо отклонение в отрицателна посока е проба № 4 - 0,850 %, а в
положителна посока проба № 5 - 1,025 %. Останалите проби заемат междинно
положение.
Таблица 1 Брутно и нетно тегло на киселите млека
№ на
пробата

Бруто
тегло, g

Тегло на
опаковката,
g

Нето
тегло,
g

Маркирано
нето тегло на
опакавката, g

Отклонение
±g

%

Кисели млека произведени по собствена технология
№1

406,7

9,2

397,5

400

-2,5

0,625

№2

412,4

9,4

403,0

400

+3,0

0,750

№3

410,2

9,4

400,8

400

+0,8

0,200

№4

408,2

11,6

396,6

400

-3,4

0,850

Кисели млека произведени по БДС
№5

415,4

11,3

404,1

400

+4,1

1,025

№6

407,7

10,5

397,2

400

-2,8

0,700

№7

410,5

9,4

401,1

400

+1,1

0,275

№8

412,6

10,7

401,9

400

+1,9

0,475

На фиг.1 и 2 са посочени данните за синерезис на киселите млека, получени по
собствена технология или по БДС, определен една седмица след дата на
производството им. Данните показват, че синерезиса при отделните проби варира в
широки граници, както при произведените по собствена технология, така и при тези
произведени по БДС. Разликите при киселите млека произведени по собствена
технология са по-големи в сравнение с тези, произведени по БДС. Отделеният
серум (цвик) при млеката произведени по собствена технология, за проба № 2 е 69,0
cm³, и за проба № 3 е 6,5 cm³. При кисели млеката произведени по БДС най-голямо е
количеството цвик, при проба № 6 – 60,0 cm³, а най-малко при проба № 7 – 48,0 cm³.
Синерезисът на кисели млека, отчетен след изтичане срока им на годност е
показан на фиг. 3 и 4. При киселите млека произведени по собствена технология,
също се наблюдава отделяне на най-голямо е количеството на цвик - проба № 2
(81,0 cm³), а най малко е количеството отделен цвик при проба № 3 (6,5 cm³).
Киселите млека произведени по БДС, най-голямо е количеството на отделения
цвик при проба № 8 (61,5 cm³), а най-малко при проба № 7 (50,5 cm³).
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Фигура 1 Синерезис на кисело мляко
получена по собствена технология,
преди изтичане срока на годност

Фигура 2 Синерезис на кисело мляко
получена по БДС, преди изтичане
срока на годност
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Фигура 3 Синерезис на кисело мляко
получена по собствена технология, след
изтичане срока на годност

Фигура 4 Синерезис на кисело мляко
получена по БДС, след изтичане срока
на годност

Данните показват, че няма еднопосочност на количеството на отделения цвик,
както при млеката получени по собствена технология, така и тези получени по БДС.
Видно е, че млеката произведени по собствена технология, при проби №1 и 3,
количеството на отделеният цвик се запазва при двата периода на отчитане. При
проба № 2 количеството на отделения цвик се увеличава с 12,0 cm3, а при проба
№ 4 количеството на отделения цвик намалява с 12,5 cm³.
При киселите млека произведените по БДС серума се увеличава при проби
№ 5, 7 и 8 съответно с 0,5; 2,5 и 3,0 cm³, а при проба № 6 намалява с 7,0 cm³.
Динамиката на отделянето на серума е право пропорционално на крайното
отделено количество. Колкото е по-голямо крайното количество отделен серум,
толкова е по-голяма динамиката на отделяне и обратно.
В таблица № 2 са посочени данните за измерената масленост на пробите и
отклоненията в сравнение с маркираната масленост на опаковката. Получените
резултати показват, че отчетената масленост на киселите млека произведени по
собствена технология и по БДС е близка до посочената на опаковката. С най-голямо
отклонение в кисели млека произведени по БДС са проба № 5 с (+ 0,4 %) и проба
№7с (- 0,6 %). Най-голямо е отклонението при проба № 2 (кисело мляко произведено
по собствена технология), при която отклонението е (- 2,0 %).
22

ХХV INTERNATIONAL CONFERENCE „MANAGEMENT AND QUALITY” FOR YOUNG SCIENTISTS
11 – 12 May 2016, Faculty of Technics and Technologies - Yambol

Таблица 2 Масленост на изследваните кисели млека, %
Масленост посочена на
опаковката, %

№ на проба

Отчетена
масленост, %

Отклонение ±

Кисели млека произведени по собствена технология
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8

3,6
3,6
3,6
1,6
3,6
3,8
3,6
4,0
Кисели млека произведени по БДС
3,6
4,0
3,6
3,0
3,6
3,4
3,6
3,8

0,0
- 2,0
+0,2
+0,4
+0,4
- 0,6
- 0,2
+ 0,2

Изводи:
1. Разликите по отношение на нетното тегло на киселите млека, както между
групите, така и в сравнение с маркираното на опаковките, варира в минимални
граници. С най-голямо отклонение в положителна посока е нетното тегло на проба
№ 5 (+1,025 %) произведено по БДС, а в отрицателна посока проба № 4 (-0,850 %)
произведено по собствена технология.
2. Количеството на отделения цвик при отделните проби, измерено една
седмица след производството и след изтичане срока на годност, варира в широки
граници. Най-голямо е количеството отделен цвик при проба № 2 – 81,0 cm³, а наймалко при проба № 3 – 6,5 cm³, като и двете кисели млека са произведени по
собствена технология.
3. Измерената масленост на киселите млека произведени по собствена
технология и по БДС, е близка с тази, която е посочена на опаковката. Изключение
прави проба № 2, при която измерената масленост е 1,6 %, а посочената на
опаковката е 3,6 %.
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Abstract: The present report is an overview of the mechanized technologies
applied in agriculture. Their peculiarities depending on the specific area under cultivation.
Presented is the classic technology for growing wheat, machinery and attachments
associated with it. Listed are guidelines that should be followed in the development of
these technologies.
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1. Увод
Използването на съвременни механизирани технологии е съпътствано с
постоянно повишение на почвеното екологично плодородие, като се отчитат
биологичните особености на районираните сортове култури, използването на
интегрирана защита на растенията от плевели, болести и неприятели, формиране
на оптимален състав на машинно-тракторния парк при високопроизводителното му
използване, висока квалификация на кадрите и спазване на строга технологическа
дисциплина и законовата и нормативна база за дадения отрасъл или производство.
Световният опит показва, че през последните десетилетия в земеделското
производство се използват качествени изменения на аграрните технологии, които
позволяват да се стабилизира производителността и добива, предотвратяване на
ерозията на почвата и натрупване на хумусно вещество в почвата.
Използването на прецизни технологии в земеделието дава възможност да се
подобри ефективността на земеделското производство, опази плодородието на
почвата и подпочвените води, подобри качеството на произведената продукция,
оптимално да се използват торове и химически препарати, постигане на икономия
на енергия, намаляване на стреса и рисковете в земеделието.
Цел на настоящия доклад е да се направи преглед на добрите практики при
приложението на съвременните технологии в земеделието и да се определят насоки
за подобряване на технологиите за отглеждане на пшеница в България.
2. Изложение
Успешното приложение на технологиите в земеделието зависи в значителна
степен от особеностите на релефа, климата.
Според [13,14,15] пет са основните показатели, които определят каква
технология ще бъде прилагана за конкретната земеделска област:
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Влошаване на почвените показатели на земеделската земя – ерозия: водна
и ветрова. Почвената ерозия е проблем за всички територии на света, поради което
повсеместно се води борба с почвената ерозия, както на селскостопанския поземлен
фонд, така и на горския. Провежданите в противоерозионния комплекс мерки могат
да се обединят в три групи: Агротехнически мероприятия; Лесомелиоративни
мероприятия; Хидротехнически мероприятия;
Ограничени водни ресурси – Непрекъснато нарастване на потребностите от
вода вследствие на бързото увеличаване на населението в глобален мащаб и
интензивното развитие на отрасли, употребяващи големи количество вода. Загуба
на сладка вода, последица от намаляване на дебита на реките и от други причини.
Прогресивното замърсяване на водоемите с промишлени, битови и други отпадни
води.
Загуба на биологично разнообразие – Биоразнообразието е изключителното
многообразие от екосистеми, биологични видове и гени, има важно значение не
само защото е ценно самó по себе си. То осигурява широк набор от жизненоважни
за отглежданите растения екосистемни услуги и ползи, като например, опрашване,
защита срещу наводнения. В Европа понастоящем почти една четвърт от дивите
биологични видове са застрашени от изчезване, а голяма част от екосистемите са
деградирали до степен да не могат да осигуряват така ценните за нас услуги и
ползи. Тази деградация представлява значителна социална и икономическа загуба
за ЕС [7].
Намаляване на генетичното разнообразие – наблюдава се постоянно
изменение и намаляване на генетичното разнообразие и намалява възможността в
определени региони да се отглеждат видове растения, които са били типични за тях.
Причините са комплексни, но като основни могат да се изтъкнат: навлизането на все
по-интензивни методи на отглеждане и експлоатация, честата промяна на
производствените
отношения,
провеждане
на
едностранчива
селекция.
Съхранението
и
устойчивото
използване
на
генетичните
ресурси
в
растениевъдството допринася за осъществяване на целите на Конвенцията за
биологично разнообразие. Това е една от основните цели в световния Глобален
план за действие и нормативните документи в ЕС [9].
Изменения в климата – в доклад на европейската комисия [6] се посочва, че
глобалното затопляне може да засегне сеитбооборота, растениевъдството и
естествената растителност (гори, ливади и горски масиви), тъй като климатът е
основната детерминанта за тяхното географско разпространение. Понастоящем
натискът върху земеделието и горското стопанство от страна на вредни насекоми и
пренасяни от насекомите болести е по-слаб в по-големите географски ширини
поради по-неблагоприятните климатични условия. В северните географски региони
проблемите, предизвиквани от некарантинни и карантинни вредители се считат за
по-малобройни от наблюдаваните в южните.
Тези особености предопределят и видовете земеделски машини и начините за
тяхното ефективно използване.
В доклад на Институт за изследване на храните [5] се прави предлед на
използваните технологии в земеделието и ясно се посочва, че те в значителна
степен начина на тяхното приложение и изменение през годините е повлияно от
посочените по-горе фактори. В този доклад се посочват препоръки за успешно
използване на технологиите в земеделието, посочени в таблица 1.
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Таблица 1. Препоръки за ефективно използване на технологиите в земеделието
Област на препоръките
Минимална или без обработка
на почвите
Управление на почвеното
плодородие
Прецизно земеделие
Биологично земеделие
Управление на водите
Използване на капково
напояване
Използване на дъждуване
Устойчивост на високи или ниски
температури
Устойчивост на суша
Ефективна употреба на торове
Растителна защита

Описание
Необходимо е задържане на остатъци, редуване на културите,
използване на мотивационни култури
Включва правилно комбиниране на торове, растителни
остатъци и компост
Контрол на всички полеви параметри чрез глобална система за
позициониране и земеделски информационни системи
Строг контрол на използваните торове, пестициди, растежни
регулатори, генетично модифицирани организми
Включва управлението на макро и микро водосборни системи
като язовири, напоителни системи
Прилагане на напояване към всяко отделно растение
Напояване чрез разпръскване на водата през малки дюзи под
налягане върху растенията
Подобряване на сортовете, така че да са устойчиви на тези
температури
Подобряване на сортовете с цел по-добри добиви при суша
Използване на торове, подходящи за отглеждането на
растенията
Ефективен контрол на вредители и болести по растенията

В литературата [3,4,9] се посочва, че различните региони в световен и
национален мащаб изскват използването на различни технологии при отглеждане на
растения. Технологията на отглеждане на всяка култура се състои от технологични
звена, а звената от технологични елементи. Основни технологични звена от
технологиите за отглеждане на полски култури са: Място в сеитбообращението;
Обработка на почвата; Торене; Сеитба (и засаждане); Растителна защита;
Специфични грижи през вегетацията; Прибиране.
Пшеницата е важно селскостопанско растение в световен мащаб. Това се
дължи на изключителното й значение като основна зърнено-хлебна култура, тъй
като от нея се получава качествен, вкусен и лесно смилаем хляб. Немислимо е
съществуването на такива важни промишлености като хранително-вкусовата и
сладкарската, както и животновъдството като селскостопански отрасъл, без
пшеницата и производните от нейното зърно. Продукцията от нискокачествени
сортове мека пшеница и отпадъците от мелничарската промишленост се използват
за изхранване на почти всички селскостопански животни. Зърното на твърдата
пшеница се явява незаменима суровина за изделия на хранително-вкусовата
промишленост. Сламата, като допълнителна продукция, е качествена суровина за
производството на хартия. Използва се като груб фураж и постеля за
селскостопанските животни [8].
Прилагането на съвременни технологии за отглеждане на пшеница са добър
пример за висок стандарт и ефективно производство. Все още няма регламентирана
взаимнообвързаност на този вид производство с животновъдния отрасъл,
преработвателните индустрии свързани с храните, фуражите, алтернативните
източници на енергия, агроекологията, леката промишленост и другите направления.
В нашата страна пшеницата е главна полска култура.
През последните години отрасъла имаше съществена подкрепа с европейски
национални средства, но въпреки това земеделското производство се характеризира
с ниска конкурентноспособност и недостатъчна пазарна ориентация [7].
Членството на България в Европейския Съюз (ЕС) превръща Общата
селскостопанска политика в решаващ фактор за развитието на българското
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земеделие. Благоприятните условия в повечето от европейските страни и
намаляването на земите под угар допринася за значителен ръст на производството
на пшеница в ЕС спрямо предходни години [1].
Страната ни има природни дадености за осъществяване на ефективно
земеделие, и не е допустимо повече България да губи позиции на европейския и
световен пазар и в резултат на това нейната икономика да бъде в незавидно
положение.
Това налага бързо трансформиране на българското земеделие в модерен
мощен и динамичен сектор на българската икономика, основан на научен прогрес и
иновации. Затова е необходим
ускорен преход с използване на нови
високопроизводителни, енергоспестяващи и биологични технологии на земеделско
производство, като се отчитат агрометериологичните, климатичните и екологични
особености на региона; агротехническите особености на развитие на културите,
които да гарантират устойчивост на земеделието.
3. Актуалност на проблема свързан с технологиите за отглеждане на
пшеница
Все по-високите изисквания на Европейския Съюз към качеството на
пшеницата и към намаляването на енергийните разходи, налагат създаването на
нови, високо ефективни автоматизирани и механизирани технологии и системи,
касаещи тази тематика. В този смисъл тематиката на настоящия доклад
кореспондира с Европейската политика, свързана с качеството на пшеницата и с
намаляването на енергийните разходи за нейното производство.
Съвременните технологии в растениевъдството изискват бърза и навременна
информация за състава и свойствата на пшеницата. Това налага определянето на
голям брой показатели – макро и микроелементи, продуктите на първично
разпадане на белтъчините и хлебопекарни свойства. Определянето на тези
параметри е важно за оценка на качествата на пшеницата и възможностите за
прилагане на устойчиво растениевъдство.
След направеното проучване и търсене на публикации в реферирани световни
бази от данни за научната продукция в областта на технологиите за отглеждане на
пшеница се наблюдава тенденция за повишаване на публикационната активност от
1998 година насам. Това се дължи на факта, че през последните десетилетия в
земеделското производство се прилагат качествени изменения на аграрните
технологии, които позволяват да се стабилизира производителността и добива,
предотвратяване на ерозията на почвата и натрупване на хумусно вещество в
почвата, към което са насочени и текущите изследвания в в тази област.

а) SCOPUS
б) Science Direct
в) Google Scholar
Фиг.1. Брой публикации в реферирани научни бази от данни по ключова дума „wheat production
technologies“
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На фигура 1 са представени данни от в реферираните бази от данни за научни
публикации SCOPUS, Google Scholar и Science Direct [11,16,17] по ключова дума
„wheat production technologies“.
4. Видове технологии за отглеждане на пшеница
Най-общо технологиите се класифицират по различни признаци. По признак за
новост е приета следната обща класификация на технологиите [4,12]:
1. Съществуващи класически технологии – използват се десетилетия
технологични схеми с класически операции чрез физични, механични, химични и др.
Въздействия върху предметите на труда;
2. Усъвършенствани технологии – използват се усъвършенствани технологични
схеми чрез ново оборудване, но е заложен технологичния принцип на обработване;
3. Нови технологии – основават се на класическия технологичен принцип, но е
въведена нова технологична схема с нови високопроизводителни машини;
4. Принципно нови технологии – използва се ново оборудване и нова
технологична схема, изградена на нов технологичен принцип;
5. Прогресивни технологии, които са стратегически структуроопределящи и се
характеризират с определени белези – принципно нова технологична схема,
електронизация на оборудването, автоматизация на процесите;
6. Висши технологии, които са високоефективни принципно нови технологии,
основаващи се на усвояването на група от върхови научнотехнически постижения в
т.нар.”големи технологични системи”.
Според тази класификация класическата технология за почвообработка и
сеитба включва операциите: дълбока оран, предсеитбена обработка на почвата,
брануване, култивиране, сеитба, валиране, извършвани последователно по време.
В последно време се налагат следните типове технологии за отлеждане на
пшеница според интензивността на производство – традиционни, интензивни и
високоинтензивни.
При традиционните технологии се получава ниска производителност и
доходност, използва се в региони с невисок ландшафтен потенциал, техниката за
тях е малко ориентирана за почвозащитна обработка, използват се стари агрегати и
машини от 1980-1990г.
Интензивни технологии са разчетени за увеличаване на продукцията от
земеделието с интензивна механична обработка на почвата; използване на
минерални торове; химически средства за борба с плевели, болести и неприятели с
което се нарушава равновесието в агробиосистемите. Използва се високо
енергетична, мощна с голяма работна ширина и комбинирана земеделска техника
Уплътнява се почвата и се влошават физичните й свойства. Използването на тези
технологии води до по - интензивно разлагане на органичното вещество, по-голяма
токсичност и замърсяване. Например в огромните едновидови масиви заети с една
култура налага използването на все по-голям брой пестициди за всяка следваща
година, почвата става устойчива и на нови видове плевели което води до
унищожаване на полезни видове, замърсяване на почвата и нарушаване на
биоравновесието.
Високо интензивните технологии се явяват съвремения тип, при
използването им значително се повишава добива. Техниката, използвана за тези
технологии осигурява минимално създействие върху почвата; точно управление на
процесите за въздействие на земеделските култури; контролира се качеството на
изпълняваните технологични операции с отчитане изменението на ландшафта и
оптимизира използването на всички видове ресурси; прибирането на земеделската
продукция и нейното съхраняване.
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5. Особености на отглеждането на пшеница в България
Пшеницата е основна зърнено-хлебна култура в България. Преди Втората
световна война у нас се е отглеждала пшеница на площ от около 15 млн. дка, а до
края на 70-те години на ХХ век площите са намалели двойно. През последните 20
години в България се отглежда пшеница на площ между 10 и 15 милиона декара, а
добивите средно са около 3 млн. тона [2,6,8].
Пшеницата е чувствителна към природните условия и главно към почвите,
климата и надморската височина. Най-благоприятни за виреенето й са богатите на
хумус почви. Те се срещат из цялата страна, но преди всичко са разпространени в
Дунавската равнина, Горнотракийската низина и Югоизточна България. Именно в
тези райони се произвежда най-много пшеница у нас. В Североизточния Приморски
регион се добива около 30% от зърнената култура, в Североизточния Придунавски
регион – около 17%, а в Югоизточния регион – около 14%. Неблагоприятни са
условията в планинските райони [4,5].
Пшеницата издържа на краткотрайни студове до – 20оС, но често измръзва. Не
понася високи температури, поради което за нея най-подходящи са условията в
Дунавската равнина. Тя реагира слабо на изкуствено напояване и има ниски добиви
в районите над 1000m височина. По тези причини около 2/3 от пшеницата се добива
в Северна България.
В таблица 2 е описана основната технология за отглеждане на пшеница в
България.
Пшеницата е основна култура за България. Традицията, пълната механизация
на описаните етапи при отглеждането й водят до засяване на площи с размер 10000
дка всяка година. Разработват се торове, сортове, с което добивите от единица
площ се повишават. Климатичното, почвеното и релефно разнообразие изисква
специфични агро-технически мерки и земеделски машини за всеки отделен район на
страната. По тази причина се налага модификация на описаната класическа
технология в зависимост от региона, в който се прилага.
Таблица 2. Основна технология за отглеждане на пшеница
Етап
Място в
сеитбообращението

Обработка на
почвата

Вид
Подходящи
предшественици
Неподходящи
предшественици

Описание
Зърнено-бобови култури – грах, фасул, леща;
Окопни – царевица, слънчоглед
Зимни зърнено-житни култури – ечемик,
тритикале, ръж и многогодишните треви

Основна

Оран, зависи от предшественика
Прилагат се плитки предсеитбени обработки,
най-често с дискови брани

Предсеидбена
Минерални торове

Торене

Органо-минерални торове

Азот и фосфор, по-рядко калиево торене

Биостимулатори
Сеитба

Слята повърхност

Растителна защита

Хербицид, фунгициди

Посевната норма зависи от кълняемостта на
семената
Налага се третиране на семената

Прибиране

Жътва

Извършва се със зърнокомбайни

В таблица 3 са представени основните земеделски машини, които се прилагат
при класическата технология за отглеждане на пшеница.
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Таблица 3. Земеделски машини и прикачен инвентар, използвани в основната
технология за отглеждане на пшеница
Етап
Обработка на
почвата
Торене
Сеитба
Растителна
защита

Вид
Основна
Предсеитбена
Основно на 4
години
Подхранване
Еднофазно

Прибиране

Двуфазно (не се
използва)
Прибиране на
слама

Основна машина
Трактор
Трактор
Трактор, камион
Трактор, камион
Трактор
Самоходна пръскачка,
трактор, камион
Самоходен
зърнокомбайн
Зърнокомбайн
Трактор

Прикачен инвентар
Плуг
Дискова брана, рядко плуг
Тороразптъскващи машини
Сеялка за слята повърхност
Пръскачка
Преса-подбирач

Посочените видове земеделски машини и прикачен инвентар могат да бъдат
допълвани в зависимост от спецификата на обработваната площ – релеф, климат,
почви. Например при наклонени терени се прилагат техники за подготовка на
почвата против ерозия като основната обработка включва полагане на мулч със
специализиран прикачен инвентар [6,10]. Тези специфики налагат необходимостта
да се разполага с данни за селскостопанската техника и условията за работата й
произтича от целта и начина на използването им. Част от тази информация служи за
сравнение на енергетичните средства и работните машини, особености преди
купуването или подмяната им. Друга част е важна при функционалната и ресурсната
диагностика на техниката. Трета част трябва да улеснява оценката на
продуктивността на земята, растенията, ефективността на различните технологии.
6. Обобщения и изводи
Направеният преглед на известните публикации, свързани с технологиите за
отглеждане на земеделски култури показа, че поради изменението на климата,
водните ресурси, биологичното разнообразие се налага ревизия на съществуващите
технологии в растениевъдството, свързана с набор от подобрения в етапите от
технологичния процес на отглеждането на растенията.
Посочените особености при отглеждане на растения в съвременното състояние
на природните ресурси са залегнали в европейските нормативни документи и
текущите изследвания в тази област.
Тези препоръки са застъпени и в националните приоритети, свързани с
технологиите за отглеждане на пшеница, тъй като тя е основна зърнено-житна
култура в България.
В световните бази от научни публикации непрекъснато нараства броя на
трудовете свързани с технологиите за отглеждане на пшеница, защото
съвременните тенденции в развитието на методите за отглеждане на растения
пряко засягат и тази зърнено-житна култура.
Чрез новите технологии се цели на базата на новите технологични схеми,
принципи и нова техника да се повиши рентабилността на земеделското
производство при запасване на плодородието и екологичното равновесие на
почвата.
Тези тенденции засягат както отделните етапи, свързани с отглеждането на
пшеницата, така и с начините за прилагане на земеделските машини, тяхното
30

ХХV INTERNATIONAL CONFERENCE „MANAGEMENT AND QUALITY” FOR YOUNG SCIENTISTS
11 – 12 May 2016, Faculty of Technics and Technologies - Yambol

ефективно използване при съвременните изисквания за отглеждане на този
растителен вид.
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Abstract: The report presents technical characteristics of the interactive presentation
systems in terms of their advantages and disadvantages. An overview is made of the
possibilities of using open source hardware to build optical additional device to these
systems and a solution is offered to one of the drawbacks associated with the received data.
Keywords: Interactive presentation system, Open source hardware, Spectrofotometer
1. Увод
Интерактивната презентационна система
(ИПС) включва, проектор,
интерактивна бяла дъска. Към нея могат да се интегрират допълнителни устройства
като документ камери, кликери, таблети са доказали предимството си в процеса на
обучение. Използването им в учебния процес повишава нивото на визуализация и
онагледяване на учебното съдържание и увеличава интереса на студентите към
изучаваните дисциплини [4,5,6].
Системите за презентация в общия случай се използват за създаване и
представяне на статични изображения, които имат следния проблем – те не могат
лесно да бъдат променяни по време на представянето. Този недостатък затруднява
използването им при реализация на практически упражнения, свързани с
определяне например параметрите на хранителни продукти с технически средства.
Налични са разработки, свързани с решение на този проблем. В [11] е
представено оптично устройство – безжичен спектрофотометър, който чрез
програмно осигуряване, може да визуализира спектрални характеристики на
преминаване, поглъщане, интензитет върху екрана на таблет, мобилен телефон или
чрез проектор върху интерактивна бяла дъска. Недостатък на разглежданото
устройство е, че е предназначено основно за обучение по химия и програмния
продукт, независимо, че се разпространява безплатно има ограничен набор от
функции и не може да се модифицира към нуждите на различни потребители.
Цел на настоящия доклад е да се проектира и разработи устройство за
получаване, обработка и анализ на спектрални характеристики като средство за
компютърно подпомогнато обучение за нуждите на специалности от професионални
направления „Електротехника, електроника и автоматика“ и „Хранителни
технологии“ във факултет „Техника и технологии“ - Ямбол.
2. Изложение
В последните години се наблюдава интерес към изграждането на системи от
тип „отворен хардуер“ в учебната и научната области. Устройствата изградени на
този принцип имат предимството, че схемните и програмните им решения са
общодостъпни и лесно могат да се модифицират и адаптират към изискванията на
отделните потребители. Причините за това, например са добрите характеристики на
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предлаганите продукти, които не отстъпват на комерсиалните аналози, ниска
себестойност на техническите устройства, липса на лицензионни такси, голям обем
свободно достъпна информация за конкретното устройство и други технически
решения за неговата реализация, споделяне на опита с други разработчици. Както
при разработването на софтуер с отворен код, целящо намаляване на
себестойността на програмното осигуряване до нива, които са приемливи за
повечето хора, повишаването на интереса към хардуера с отворен код е поради
това, че при него се цели намаляване на цената на оборудването за научните
изследвания и такива устройства да бъдат достъпни за всеки [10].
За интересът към хардуера с отворен код може да се съди по направения
анализ на публикациите в тази област. На фигура 1 б) се вижда, че в базата данни с
публикации Google Scholar още от 1999 година се появяват научни статии в тази
област и броят им непрекъснато расте. Същата тенденция се вижда и от
направената справка в базата данни с реферирани научни списания Science Direct
(фигура 1 а)). Публикации в областта на хардуера с отворен код са налични от 2003
година и отново се вижда нарастване на техният брой, което говори за повишен
интерес към тази област в научните среди.
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Фиг. 1. Брой публикации по ключова дума „open source hardware“

Като пример за текущи разработки и численото им представяне в областта на
разработването и изследването на спектрофотометри, използващи като оптичен
сензор видеокамерата на мобилни телефони, изградени на принципа „отворен
хардуер“ е избран броят публикации свързани с ключова дума „cell phone
spectrometer“, данни за които се представени на фигура 2 при търсене в Google
Schoolar и Science Direct. Наблюдава се повишаване на интереса към тази тематика
след 2009 година. Това се дължи на факта, че съвременните мобилни телефони
имат техническата възможност за добавяне на допълнително програмно
осигуряване от потребителя.
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Едни от първите, използвали този метод са Wang и Zhou [15], които патентоват
интегрирането на спектрофотометричен сензор с мобилен телефон през 2008
година. Авторите посочват, че до 2008 година, в известната им литература не е
публикувана информация за метод, чрез който да се интегрират оптичен
спектрометричен сензор и мобилен телефон. Разработеното от авторите устройство
може да получава, обработва, съхранява спектрофотометрична информация и да я
разпространява по мобилна безжична мрежа. Те посочват и някои практически
примери с използване на устройството за анализ на вода и медицински
изследвания.
В следващите години разработката на устройства, използващи видеокамерата
на мобилните телефони като оптичен сензор за изграждане на колориметри,
спектрофотометри, за разпознаване на обекти в изображения се повишава
[7,8,10,13]. Причина за това, както посочват авторите на разработки от този тип е, че
основната част от населението на земята, около 80%, живее в развиващи се страни,
в които лабораторното оборудване като например спектрофотометри не е широко
разпространено тъй като закупуването и поддръжката на такива устройства е
непосилно за тях. От друга страна мобилните телефони и web-камерите включени
към персонален компютър са широко разпространени и съвременните модели имат
някои възможности за използване като сензори за получаване, обработка и анализ
на оптични характеристики [12].
3. Резултати и дискусия
На база литературния обзор и известни методологии [1,3] за изграждане на
програмно-технически средства е изготвен и изследван спектрофотометър, работещ
във видимата спектрална област, който може да бъде използван както като
допълнително устройство към интерактивна система за презентация, така и за
реализиране на практически упражнения по дисциплини, включени в учебните
планове на катедрите ЕЕА и ХТ на факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.

Фиг. 3. Схема принципна на разработеният спектрофотометър на отражение

Апаратна част на системата за получаване на спектрални характеристики.
На фигура 3 е представена принципна схема на разработеният спектрофотометър,
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работещ във видимата спектрална област. Източник на светлина са осем бели
светодиода, работещи в диапазона 450nm с които се осветява повърхността на
пробата. Тези светодиоди са свързани през резистори със съпротивление 200Ω към
захранващ блок DC 5V 2A. Отразената от пробата светлина преминава през
правоъгълен отвор и се разлага на основните цветове върху дифракционна
решетка, наклонена на 10о. Видеокамера заснема областта на разложената на
основни цветове светлина и посредством USB връзка се въвежда в персоналния
компютър за обработка.
За настройка на спектрофотометъра е използван 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.
Програмна част на система за получаване на спектрални характеристики.
Програмната част на системата за получаване на спектрални характеристики се
състои от два компонента – основна програма, с която работи потребителят и
подпрограма (функция в Matlab [2]) за преобразуване на RGB изображение във
спектрална характеристика във видимата спектрална област.
Основната програма работи на следния принцип: последователно се заснемат
пет изображения на областта с разложена на основните цветове светлина от
дифракционната решетка на спектрофотометъра; Отделят се R, G и B каналите в
изображението и се извиква подпрограмата за преобразуване в спектър; Получените
пет спектрални характеристики се усредняват и се извежда крайна характеристика,
която се записва във файл.
При подпрограмата за преобразуване на RGB към спектър във видимата
област е използвана е функция за съответствие на цветовете CIE 1964, с
наблюдател 10о; стойности за осветеност D65 представляваща средна дневна
светлина с UV компонента, 6500K. Прави се преобразуване на цветови компоненти в
спектри на отражение. Преобразуването на стойностите от XYZ цветовия модел в
спектри на отражение във VIS областта, в обхвата 380÷780nm е направено по
математически зависимости като преобразуването е възможно и в двете посоки на
равенството [9,15]. Алгоритъма на работа на използваната програма е представен в
таблица 1.
Таблица 1. Етапи при преобразуване на RGB стойности към спектрални
характеристики при осветеност D65 и наблюдател 10о
Етап

Математическа формула

Преобразуване на
RGB към XYZ
цветови модел

Описание
(1)

Определяне на
цветност (цветова
разлика)

М е матрица за преобразуване при
посочените условия за наблюдател
и осветеност
R, G и B са стойностите на
цветовите компоненти от RGB
цветовия модел

Преобразуване на
цветови компоненти
към спектър

(3)

А(λ) е матрица за преобразуване
на цвят към спектри на отражение
във VIS областта

Използване на спектрофотометър като допълнително устройство към
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интерактивна презентационна система. Интерактивната презентационна система,
представена на фигура 4 включва в състава си: интерактивна бяла дъска Interwrite
Dualboard с програмно осигуряване към нея e-Instruction WorkSpace; Персонален
компютър с инсталирани програмното осигуряване на интерактивната дъска,
програмна система Matlab и MS Excel; допълнително устройство спектрофотометър,
представен по-горе.

Фиг.4. Съвместно използване на спектрофотометър с интерактивна бяла дъска

Използване он-лайн програмен продукт за споделяне на резултатите от
измервания. eBeam Connect e уеб-базиран софтуер, който дава възможност на
преподаватели и студенти да взаимодействат в процеса на обучение с уебсъвместими устройства, като iPad, таблети, лаптопи и смартфони. eBeam Connect
създава възможност за сътрудничество от тип браузър-браузър и браузъринтерактивна дъска като преподавателят може да наблюдава работа на обучаемите
при решаване на конкретна задача в реално време върху ИД или на компютъра си,
включително и в къщи, нанасяйки бележки, коментари, корекции върху решението
[14].

а) виртуално работно място на
б) виртуално работно място на студента
преподавателя
Фиг.5. Пример за използване на допълнителното устройство с e-Beam Connect
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R, %

С помощта на този програмен продукт резултатите от измерванията могат да се
споделят върху устройствата на студентите – телефони, таблети, преносими
компютри (фигура 5 б), включени в текущата сесия, инициирана от преподавателя
(фигура 5 а). Студентите и преподавателя могат да нанасят коментари и бележки
върху представяното изображение или да се провежда оперативен контрол в реално
време. Преподавателят има възможност да използва електронна писалка на
интерактивната дъска за работа върху изображението и управление участието на
студентите.
Възможности за оценка на основни качествени показатели на хранителни
продукти по спектрални характеристики. Направена е оценка на кисело мляко по
спектрални характеристики. Подготовката и измерването на спектралните
характеристики на пробите е реализирано в следната последователност: От еталона
са получени спектрите на черния и белия цвят, чрез които е направена корекция за
всяка получена спектрална характеристика. Последователно са измерени по пет
спектрални характеристики за всяка проба.
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Фиг.6. Спектрални характеристики във VIS спектрална област на кисело мляко

На фигура 6 са представени получените спектрални характеристики на кисело
мляко, разделено в четири групи в зависимост от маслеността му (0,1;1;2;3,6%)
произведено от лицензиран производител в региона на град Ямбол.
Анализът на данните е реализиран с метод частична регресия на най-малките
квадрати [1,3]. Полученият модел е оценен с: коефициент на регресия (R2); корен от
средноквадратичната грешка (RMSE) и сума от квадратите на грешките (SSE). Като
референтни измервания са използвани електропроводимост, рН, и вискозитет.
Опитно е определен необходимият брой латентни променливи за прогнозиране,
който в случая е 16. Резултатите от този анализ са представени в таблица 2.
Таблица 2. Оценка на възможността за прогнозиране на физико-химични показатели
по спектрални характеристики
Параметър
2
SSE
RMSE
R
RMSEP
Показател
Електро проводимост
0,567
0,178
0,966
0,281
рН
0,027
0,039
0,967
0,262
Вискозитет
0,187
0,102
0,969
0,287
SSE (Sum of squired errors) – сума от квадратите на грешките
RMSE (Root mean squired errors) – средноквадратична грешка
2
R – коефициент на регресия
RMSEP (Root mean squired error of prediction) – средноквадратична грешка при прогнозиране
LV (Latent variables) – латентни променливи
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На фигура 7 са представени резултати за прогнозиране на електропроводимост
и активна киселинност на кисело мляко по спектрални характеристики. Изследвана е
и възможността за прогнозиране на вискозитет. Посочените физико-химични
показатели на продукта могат да бъдат прогнозирани с точност 97%, при
представяне на спектралните характеристики с 16 латентни променливи.
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Фиг.7. Възможности за прогнозиране на физико-химични параметри на кисело мляко по спектрални
характеристики

4. Заключение
Резултатите от анализа на достъпната литература показват, че на съвременен
етап интерактивните системи за презентация включващи в състава си интерактивна
бяла дъска, персонален компютър, специализиран софтуер и допълнителни
устройства, повишават нивото на визуализация и онагледяване на учебното
съдържание и увеличават интереса на студентите към изучаваните дисциплини.
Един от недостатъците на презентационните системи е, че се създават
статични изображения и получаваните данни не могат да бъдат директно
обработвани от обучаемите, което затруднява използването им за обучение по
работа с технически средства и анализа на хранителни продукти.
Съществуват допълнителни устройства, които частично решават този проблем
тъй като са предназначени основно за обучение по конкретни учебни дисциплини и
програмното им осигуряване, независимо, че се разпространява безплатно има
ограничен набор от функции и не може да се модифицира към нуждите на различни
потребители.
Предложеният спектрофотометър позволява адаптиране към нуждите на
отделни потребители, защото програмното му осигуряване е реализирано в Matlab
среда, представено е като алгоритъм и към него могат да се добавят допълнителни
функции. За изграждане на апаратната му част са използвани малко на брой
достъпни елементи, с ниска себестойност.
Устройството може да бъде използвано за реализиране на практически
упражнения свързани с оценка на основни качествени показатели на хранителни
продукти и прогнозиране на физико-химичните им свойства. Ефективността му е
потвърдена чрез резултатите от изследването.
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1. Увод
Окачествяването на предлаганите на пазара мляко и млечни продукти е
свързано с определянето на комплекс от показатели за качество и разработване на
модели за предсказване на тези параметри на продуктите, предназначени за
крайния потребител [10]. Понякога видими черти за добро качество на крайния
продукт не гарантират безопасността му, тъй като много производители използват
заместители и добавки които доста добре имитират външния вид и аромата на
оригиналните продукти.
За да се получи обективна представа за качеството на млечните продукти е
необходимо да се направи комплексен анализ. Не може да се разчита само на
сензорни характеристики, които в повечето случаи при умела фалшификация са
подвеждащи за потребителя. За да се определи напълно качеството на даден
продукт се извършват множество измервания на показатели – композиционни,
функционални и сензорни параметри [7,11].
Голямото количество вещества в млечните продукти и разликите в техните
химични свойства са основните причини за разнообразието на сензори за тяхното
измерване. Чрез тях се измерва концентрацията за достигането на определено
гранично ниво на едно или няколко вещества в даден продукт, които могат да бъдат
в газообразна, течна или твърда фаза.
От особена важност са летливите органични и токсични съединения [12]. Тези
газообразни съединения могат да бъдат идентифицирани с технически средства за
измерване на газ.
Целта на настоящия доклад е да се оценят основни характеристики на
технически средства за измерване на газ при окачествяване на млечни продукти.
2. Изложение
Идеята за измерване на аромати е популяризирана от Alexander Graham Bell.
През 1914 година той казва следното: „Някога измервали ли сте аромата? Можете
ли да докажете, че един аромат е два пъти по-силен от друг? Можете ли да
измерите разликата между един тип аромат с друг такъв? Очевидно е, че имаме
твърде много различни аромати – от аромата на виолетките и розите до
асафетидата. Но докато не можете да измерите техните прилики и разлики, няма да
имате наука за аромата. Ако имате амбицията да откриете нова наука, измерете
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аромата“ [9,12].
Системите за идентификация на газ се разработват като опит да се имитира
обонятелната система на човека. Те са устройства, предназначени за
идентифициране на различни газове и пари на летливи органични вещества в даден
обем въздух. С развитието на технологиите, повишаването на чувствителността на
газовите сензори и усъвършенстването на методите за класификация се откриват
възможности за разработване на устройства, които могат успешно да се използват
при откриване и класификация на летливи фракции от суровини и продукти в
млечната промишленост, а също така и в други области като земеделието,
медицината, козметиката, околната среда, митническия контрол, военното дело и
др. [2,4,9]. Прилагането на технически средства за анализ на газ не цели да измести
утвърдените оторизирани методи за анализ и оценка на млечни продукти. Те са
начин експресно и неразрушително да се идентифицират отклонения от качеството
на тези хранителни продукти, които да бъдат спрени от продажба или от влагане
като суровина в производството и да се предадат на оторизиран орган за проверка
[10,12].
Параметрите на различните видове газ се определят с помощта на аналитични
уреди – газоанализатори. При прецизно изпълнение на всички операции те
осигуряват висока точност и се прилагат за проверка и настройка на други видове
газоанализатори [9].
Освен аналитичните уреди на базата оптична спектроскопия, газова
хроматография и масспектрометрия се разработват измервателни модули,
реализирани на базата на газови сензори. Те са компактни, с ниска себестойност и
дават възможност за бързо извършване на измерванията [1,2,9].
Таблица 1. Предимства и недостатъци на сензорите за газ
Тип на сензора за газ
Полупроводникови
Металокисни

Предимства
Малък размер, механично
устойчиви, чувствителни,
достъпна цена

Недостатъци
Чувствителни са към влажността и
температурата на газа

Полупроводникови
Полимерни

Малки размери, механично
устойчиви, работят в голям
температурен диапазон

Каталитични

Лесно инсталиране,
калибриране и приложение,
разпознават специфични газове,
механично устойчиви

Електрохимични

Разпознават специфични газове
и пари, висока точност на
измерване

Оптични

Гравиметрични
Акустични

Източник

Измерват специфични газове,
кратко време за калибриране,
няма контакт с газа, не е
необходима поддръжка, не се
изисква минимално наличие на
кислород в газа
Измерват специфични газове,
бърза реакция, могат да се
вграждат в интегрални схеми
Не изискват директен контакт с
газа. Могат да определят
степента на изтичане на газ
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Необходимо е линеаризиране на
изходния сигнал, забавена
чувствителност, изискват регулиране
на температурата, висока цена
Изискват наличие на кислород,
продължителното излагане на
експолозивни газове може да
повреди сензора, катализатора може
да стане отровен или да се
деактивира ако има примеси
Работят в определен температурен
диапазон, влияят се от други газове,
работоспособността на сензора
зависи от влажността на средата

[1,2]

[12]

[9,12]

Не са подходящи за различни газове,
влияят се от влажност, прах, висока
себестойност
Сложни схеми на свързване, трудни
за производство и повтаряемост на
продукцията
Не могат да се използват за
измерване на концентрацията на газ

[2,10,12]
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На пазара се предлагат значителен брой газови сензори от различни
производители. Разликите при тях са както по отношение на чувствителността към
разпознавания газ, така и на видовете газове, за които са предназначени. Това
разнообразие се увеличава непрекъснато. Освен това се провеждат и голям брой
изследвания за усъвършенстване на газовите сензори. Това предоставя възможност
за избор на подходящи газови сензори, които са необходими за конкретното
приложение. В таблица 1 са посочени типовете газови сензори и техните
предимства и недостатъци.
В последните години у нас и в чужбина се наблюдава засилен интерес за
приложение на полупроводникови метал-оксидни газови сензори [2,5,9,12].Високата
им чувствителност, ниска себстойност и малко време на реакция ги прави
подходящи за приложение в системи за контрол на изтичането на газ, следене
качеството на въздушната среда в затворени помещения, разработването и
реализацията на системи от типа „електронен нос” и др., но те се характеризират и
със сравнително по-ниска селективност. Като недостатък на този тип сензори може
да се отбележи зависимостта на съпротивлението на сензора от температурата и
влажността на околната среда. Независимо от тези недостатъци металоокисните
газови сензори са подходящи за изготвяне на устройства за контрол на качеството
на млечни продукти и за по-масови приложения [2,9].
При получаване на сигнал от аналоговия изход на метал-оксидните газови
сензори, върху изходния сигнал се наслага случайно въздействие или шум. Шумът
може да има място в самия обект, да се наслагва отвън в измервателните вериги.
Като правило шума има нормален закон на разпределение с нулева средна
стойност. Спектралната му плътност е почти постоянна в лентата на пропускане на
обекта. В такъв случай се снема характеристика, която е в необработен вид.
Получената характеристика не може да се използва за получаване на информация
за обекта. Необходимо е сигнала да се изглади, което е еквивалентно на
филтриране на шумовете. „Шум“ е два пъти средно квадратичната стойност от десет
стандартни отклонения, всяко изчислено от реакцията при нулево показание на
сензора при честота на запис от най-малко 1,0 Hz за период 30 секунди [3].
Посоченият недостатък е предпоставка за провеждане на изследване на
възможностите за минимизиране на шума в сигнала, получаван на изхода на металоксидните газови сензори чрез филтриране.
3. Материал и методи
 Изследван продукт
Използвани са 25 проби от прясно мляко, съхранявано в съдове по 100ml в
условия, непредписани от производителя – при температура 20÷22оС и относителна
влажност на околния въздух 60÷65%. В ден 4 от периода на съхранение е
реализирано измерване със сензорите за газ на всички проби.

1-сензорна камера;
2-измервана проба;
3-персонален компютър
със софтуер

Фиг. 1. Система за получаване на данни от газови сензори – общ вид
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 Лабораторна постановка
Използвана е лабораторна уредба за анализ на газове, разработена в катедра
„Електротехника, електроника и автоматика“ към факултет „Техника и технологии“
гр. Ямбол.
Системата се състои от сензорен модул и персонален компютър (фигура 1).
Програмното осигуряване е реализирано в Matlab-среда.
Системата за измерване на газ е базиран на едноплатков микро-компютър Itead
Leonardo – Ардуино базирана микроконтролерна платка, напълно съвместима по
характеристики и функции с Arduino Leonardo [8]. Сензорният модул се състои от:
Сензор за алкохол MQ-3; Сензор за газ метан MQ-4; Сензор за газ пропан-бутан и
изобутан MQ-6; Сензор за качество на въздуха MQ-135 [1].Сензорите MQ-3, MQ-4 и
MQ-6 са монтирани на универсална платка, която опростява интерфейса им за
връзка от 6 на 3 пина – захранване, маса и аналогов изход.
На фигура 2 е представена схематично камерата, в която са монтирани
сензорите. Те са монтирани два по два един срещу друг. 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.

б) измервателна камера със
сензори за газ
Фиг. 2.Схема принципна на система за измерване на газ

а) схема принципна – електрическа

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 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.
 Изглаждане на данни в Matlab
Изглаждането на данни в Matlab се реализира с команда smooth. Могат да се
използват няколко изглаждащи филтри като „Пълзящо средно“, „Savitzky-Golay“,
„Локална регресия“ с или без тегловни коефициенти или робастност [6]. Общият вид
на филтъра е yy=smooth(y,span,method), където span е процент от общия брой точки
в оригиналната характеристика, а method е избрания метод на филтриране.
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)
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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.
Изглаждане с филтър на Savitzky-Golay. Филтърът е реализиран в Matlab при
следните условия: обхвата трябва да е четен; реда на полинома трябва да е помалък от обхвата; не е задължително точките да са на еднакво разстояние и не е
необходимо да се правят допълнителни стъпки за уеднаквяване на разстоянията
между точките.
Изглаждане с локална регресия.Може да се използва линеен или
квадратичен полином в зависимост от настройката ‘lowess’ или ‘loess’.
Изглаждането с локална регресия е реализирано в Matlab при следните
условия: обхватът може да е четен или нечетен; обхвата може да се дефинира като
процент от общия брой точки.
Изчисляват се регресионните тегловни коефициенти:
(2)
където: x е прогнозната стойност, свързана с тази, която ще се изглажда;xi –
съседните на х, дефинирани с обхвата;d(x) – разстоянието по абсцисата от х до найотдалечената прогнозна стойност спрямо обхвата.
В Matlab робастната локална регресия се реализира като се изчисляват
робастните тегловни коефициенти в обхвата чрез биквадратна функция:

(3)
където ri е остатъка в i-тата точка, получена при регресионната процедура на
изглаждане; MAD е медианата на абсолютното отклонение на остатъците:
(4)
Данните се изглаждат отново като се използват робастните тегловни
коефициенти. Крайната стойност на изглажданата точка се определя от теглата на
локалната и от робастната регресии. Стъпките се повтарят 5 пъти.
 Оценка на изгладените характеристики [3]
Коефициент на корелация (CoC). Коефициентът на корелация е определен с
функция R=corrcoef(X), която е свързана с ковариационната матрица C на Х.
(5)
Отношение сигнал/шум (PNSR). Това отношение сравнява нивото на
произволен сигнал с нивото на фоновият шум. Колкото това отношение е по-голямо,
толкова фоновият шум е по-малко забележим.
(6)
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където у е оригиналната характеристика; yfilt – изгладената характеристика.
4. Резултати и дискусия
Изследвано е влиянието на коефициента “span” при настройка на
изглаждащата функция. Този коефициент е процент от пълния брой точки в
характеристиката и се изменя в диапазона 0÷1 (0÷100%). При използване на филтър
от тип Savitzky-Golay този коефициент трябва да бъде с четна стойност, ако е
зададен с нечетна стойност, той автоматично се редуцира до 1 от Matlab.
Представени са резултатите от филтрирането на оригиналните характеристики,
получени с газовите сензори при 5, 10, 15, 20 и 25% от пълния брой точки в
изглажданата характеристика.
На фигура 3 са представени резултати от анализа на филтрирания сигнал чрез
корелация.

а) MQ-3

б) MQ-4

в) MQ-6
г) MQ-135
Фиг. 3. Корелация между оригиналния и филтрирания сигнал за отделните сензори

Резултатите показват, че за при сензор MQ-3 корелация над 0,95 между
оригиналната и изгладената характеристика се получава при използване на филтър
от тип loess. При MQ-4 над 0,9 е корелацията при използване на 5÷20% от пълния
брой точки на оригиналната характеристика при използване на всички филтри освен
rlowess и rloess. При MQ-6 най-голяма корелация 0,95 се получава при използване
на филтър от тип loess. За MQ-135, при използване на rlowess и rloess се получават
ниски стойности на корелация между оригиналния и обработения сигнал.
На фигура 4 е представен анализа на филтрирания сигнал с отношение
сигнал/шум. Най-високи стойности на това съотношение за всички сензори се
получава при използване на филтър от тип loess, независимо какъв процент от
общия брой точки в оригиналната характеристика се използват.
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а) MQ-3

б) MQ-4

в) MQ-6
г) MQ-135
Фиг. 4. Отношение сигнал/шум за отделните сензори

5. Заключение
Направените анализи дават основание да се твърди, че:
 Видимите черти за добро качество на млечните продукти не гарантират
безопасността им. Много производители използват заместители и добавки
които доста добре имитират външния вид и аромата на оригиналните
продукти;
 За да се получи обективна представа за качеството на млечните продукти е
необходимо да се направи комплексен анализ. Не може да се разчита само
на органолептични характеристики, които в повечето случаи при умела
фалшификация са подвеждащи за потребителя;
 Голямото количество вещества в млечните продукти и разликите в техните
химични свойства са основните причини за разнообразието на сензори за
тяхното измерване;
 От особена важност са летливите органични и токсичните съединения. Тези
газообразни съединения могат да бъдат идентифицирани с технически
средства за измерване на газ;
 Независимо от това какви методи и алгоритми за измерване на газ се
използват, основен елемент остава извличането на достоверна информация
за качеството на изследваните млечни продукти;
 Направеният анализ на методите и техническите средства за измерване на
газ показа, че подходящи за постигане на целта на настоящата работа са
метал-оксидните газови сензори. Основните недостатъци на тези сензори са
чувствителността към околните влажност и температура, както и шума в
получавания сигнал. Получената характеристика от сензора не може
директно да се използва за получаване на информация за обекта.
Необходимо е сигнала да се изглади;
 Използваните методи за филтриране следва да са в състояние да отговарят
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на инженерните изисквания за реализуема сложност в рамките на приемливи
изчислителни ресурси и памет. Ефективността на филтриращите функции
зависи от особеностите на конкретния случай. Приложимостта на избраните
филтриращи функции е потвърдена чрез резултатите от изследването.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ЛЕСОВОЗНЫЕ ДОРОГ
Исак Леви, Светозар Маджов
Българска академия на науките, Институт за гората – София
Лесные
дороги относятся к дорогам
промышленного
транспорта,
прокладываются по лесным массивам и от лесных массивов к дорогам общего
пользования, а также к лесоперерабатывающим предприятиям и пунктам отгрузки.
Лесные дороги подразделяются на лесохозяйственные и лесовозные. В
настоящее время это деление чисто условно, так как лесовозные дороги
практически не строятся. Лесохозяйственные дороги служат для обеспечения работ
по лесовосстановлению, уходу за лесом, охране леса. В соответствии с
Инструкцией по проектированию лесохозяйственных автомобильных дорог (ВСН82) они подразделяются на 3 типа:


I тип — магистральные дороги – расчетная интенсивность движения 25-50
автомобилей в сутки; вывозка свыше 500 тыс. куб.м /год.



II тип – дороги с расчетной интенсивностью движения до 25 автомобилей в
сутки, сооружаются для доступа в отдельные крупные массивы и имеющие
выход на магистральные дороги, вывозка 150 -500 тыс.куб.м/год.



III тип – лесохозяйственные дороги с движением единичных автомобилей ,
сооружаются для специальных целей – противопожарные, мелиоративные и
т.д.

Лесовозные сооружаются для перевозки древесины, техники и других грузов,
предназначенных для лесозаготовительных предприятий.
По СНиП — 2.05.07-85 лесовозные дороги делятся на магистральные четырех
категорий, ветки, служебные дороги и усы.
Магистральными называются дороги, рассчитанными на срок действия более
20 лет. Магистрали объединяют все лесовозные дороги в единую сеть. На
магистрали выходят ветки, прокладываемые для освоения отдельных участков
лесных массивов со сроком действия до 10 лет. Для разработки отдельных лесосеке
прокладываются — усы, временные дороги со сроком службы 1-2 года.
Транспортно-технологические схемы вывозки
Взаимное расположение лесовозных дорог различных типов: погрузочных,
перегрузочных и разгрузочных пунктов, а также виды перевозимой древесины
определяют транспортно-технические схемы.
Различают 3 вида схем:
Прямая вывозка – при которой древесину вывозят от пня до конечного пункта
без перегрузок. Применяется редко – на малые расстояния в основном тракторами.
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1. Одноступенчатая вывозка – древесина трелюется по волокам к лесовозным
дорогам (на верхний склад), где ее грузят на транспортные средства – автомобили,
автопоезда и т.д. Наиболее распространенные в настоящее время.
2. Многоступенчатая вывозка – при которой в отличие от одноступенчатой
предусматривается дополнительные перегрузки древесины.
Объемно-качественные и технико-экономические показатели
Для оценки качества организации, объемов выполняемых работ, условий и
эффективности функционирования лесотранспортных систем существуют три
группы показателей: показатели природных условий, производственно-технические и
технико-экономические.
Показатели природных условий характеризуют климат, рельеф, почвы и грунты
района, лесотаксационные данные сырьевой базы.
Климат – зависит от географического положения местности и оказывает
существенное влияния на состояние дорожной сети. Поэтому учитывается при
проектировании и эксплуатации транспортной сети и организации движения
транспортных средств.
Рельеф – обуславливает многие характеристики проектирующихся и
строящихся дорог, а также эффективность эксплуатации, так как от крутизны и
извилистости дороги зависит скорость движения транспортных сре6дств, расход
горюче-смазочных материалов и величины полезных нагрузок.
В нормативных документах по проектированию дорог рельеф местности
учитывается по категориям сложности. Их выделено 5 – равнинная, слабохолмистая,
пересеченная, гористая и горная.
Равнины – участки поверхности с малыми колебаниями относительных высот ,
с наличием холмов и оврагов.
Холмы – возвышенная местность не более 200 м над уровнем моря. Переходы
в равнину плавные.
Почвенно-грунтовые условия – являются определяющими при выборе типов и
параметров дорожных конструкций и технологии строительства.
Таксационные показатели древостоев – определяют объемы перевозок по
транспортной сети, и следовательно, категорию дорог, необходимы для вывозки
данного объема древесины.
Производственно-технические показатели – характеризуют эксплуатационные
возможности лесотранспортных систем и объемы выполняемых по ним перевозок. В
эту группу входят следующие показатели:


Lп- полная длина дорог всех категорий, имеющихся в лесосырьевой базе
(лесничества и т.д.) для ее освоения;



Lэ – эксплуатационная длина дорог , т.е. общая протяженность дорог на той
же территории, находящихся в эксплуатации в настоящий момент.



Lо – густота дорожной сети определяется отношением полной длины дорог
на определяемой территории (лесничества, лесхозе) к ее площади: Lо = Lп/S

Грузооборот дороги – объем древесины, вывозимой по данной дороге за
расчетный период времени (месяц, сезон, год и т.д.). Расчетный годовой
грузооборот дороги определяют: для предприятий с ограниченным сроком действия
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делением ликвидного запаха древесины в лесосырьевой базе Q б тяготеющего к
дороге на срок действия предприятия T: Qгр = Qб/T
а для предприятий постоянного действия по величине годичной лесосеки:
Qгр= Qл = Qб/t о.р
где Qл – годичная лесосека м3.
Qб – ликвидный объем древесины в сырьевой базе м3.
t о.р – оборот рубок , лет.
Грузопоток – объем древесины вывозимой по какому либо участку дороги в
расчетный период (год, месяц, смену). Грузопоток каждого последующего участка
равен сумме предыдущих.
Грузовая работа дороги – R определяется суммой произведения объемов
древесины, перевозимой с каждого погрузочного пункта на соответствующее
расстояние вывозки:
Среднее расстояние вывозки – Lср определяется делением грузовой работы на
средний объем вывозки:
Lср = R/Q
Интенсивность движения — число транспортных средств, проходящих по
данному участку дороги за единицу времени (час, сутки, месяц, год) в обоих
направлениях. При расчете прочности и работоспособности дорог достаточно
знания абсолютной величины интенсивности.
Пропускная способность дороги – наибольшее число транспортных средств,
которое может пройти по дороге в единицу времени при заданных параметров
движения (скорости), с соблюдением правил движения и обеспечением его
безопасности. Обусловлена рядом факторов: число полос движения, типами
автотранспортных средств, типом и качеством покрытия и т.д.
Технико-экономические показатели — используются как критерии при решении
задач оптимизации вывозки леса: выбора транспортно-технологических схем,
транспортных и дорожно-строительных средств, дорожных конструкций, способов
организации дорожных и транспортных работ.
Фактически технико-экономические показатели определяют прямым подсчетом
денежных затратах на организацию и эксплуатацию транспортных систем, а также
объемов выполненных работ и расходе материальных ресурсов. Расчетное
значение технико-экономических показателей определяются по математическим
моделям. Основное назначение этих моделей – вычисление технико-экономических
показателей лесотранспортных систем в различных условиях и при различных
параметрах организации.
Основой
для
экономической
оценки
эффективности
организации
функционирования транспортных систем являются капитальные затраты К на
строительство и содержание транспортных путей, гаражи, транспорт и их
содержанию и эксплуатационные затраты С по строительству усов. Капитальные и
эксплуатационные затраты вычисляются отдельно по дорожной составляющей
(затраты на дороги) и перевозной (затраты на транспортные средства).
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Имейте в виду, что на самом деле лесные дороги могут дорогами и не быть, что
чаще всего и случается, и проехать по ним можно разве что на лесовозе. Однако, не
всё так плохо, если вас один-два человека, то самым наилучшим средством
передвижения по лесному бездорожью будет квадроцикл. Квадроцикл будет вам
отличным помощником, если вы отправились на рыбалку, по грибы или ягоды или же
ведёте профессиональные работы по инвентаризации леса. В общем, не нам
описывать все его положительные качества, квадроциклы уже давно себя
зарекомендовали как надёжное, компактное средство передвижения по
пересечённой местности. Вы можете купить квадроциклы б/у, если вдруг не можете
позволить себе новый, но в любом случае, подобная техника будет хорошим
приобретением.
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ТЕРМОГРАФИЯ С ИНФРАЧЕРВЕНА КАМЕРА TESTO 885-2
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Abstract: Nowadays, many performing heating systems are available on the market.
However, their expected thermal performance can be affected by many sources of
uncertainty due to random errors that can occur during the manufacturing and the
measurement processes. In addition, the thermal performance is strongly affected by
another source of uncertainty related to the insulation laying process. As a matter of fact,
defects in heating panels are introduced either for practical reasons or due to a lack of
rigor of workers. These errors are still not yet properly considered for simulation, although
they result in significant heat losses. This work aims at investigating the impact of errors
on the thermal performance of heating panels. A coupling between experimental
measurements and modeling allows us to evaluate the effective thermal conductivity of
heating panel in presence of defects.
Keywords: Thermal camera, European project, Heating panel
1. Увод
Енергийна ефективност, намаляване на енергийните загуби, грижа за околната
среда са теми, които ежедневно вълнуват политици, строителни предприемачи,
инвеститори и граждани. Отразени в много директиви и регулации, те се превръщат
в основна цел и осъзната необходимост [2].
Съвременните сгради и промишлени съоръжения трябва да отговарят на все
по-високи стандарти за енергийна ефективност. Това се постига както с иновативни
технологии и съвременни материали, така и с прилагането на високотехнологични
методи за диагностика и контрол.
Целта на настоящата статия е представяне на термовизионна камера TESTO
885-2, нейните технически характеристики и възможността за визуализация
обезвъздушаването на отоплително тяло.
2. Изложение
Термографията е безразрушителен метод за обследване на сгради и
техническо оборудване чрез инфрачервено визуализиране, базиран на стандарт
EN 13187:1999. Използва се от 1960 г., като първоначално се прилага при
космически и военни технологии, а по-късно в промишлеността, медицината и при
поддръжка, експлоатация и ремонт на сгради. През последните години се наложи
като надежден и все по-достъпен способ за мониторинг и диагностика [3].
Приложение в строителството и реновиране на сгради.
С термовизионна камера се откриват бързо пропуски в тръби и се намаляват
разходите за отстраняване. Изтичане на топлоносител при подовото отопление или
други труднодостъпни тръбни системи се локализират точно и без нанасяне на
щети. По този начин се намаляват значително ремонтните разходи.
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В сградната термография, инфрачервената технология е особено подходяща
за осъществяване на бърз и ефективен анализ на енергийните загуби при
отоплението и климатизирането на сгради [6].

Анализ на топлопреминаването през
ограждащите елементи на сградите (сграда
на факултет „Техника и технологии“- Ямбол)
Фиг.1. Примери за приложение на термография в строителството и реновиране на сгради
Откриване на пропуски в тръби

Благодарение на високата им температурна разделителна способност,
термовизионните камери визуализират в детайли дефектна изолация, термомостове
или строителни грешки [4]. Те са изключително подходящи за отчитане и
документиране на загуби на топлина през ограждащите елементи на сградите –
прозорци, външни врати, стени, подове и покриви. Термовизионните камери са
средство за цялостна диагностика и извършване на енергийно обследване на
сградите. На фигура 1 са представени примери за приложение на термографията в
строителството.
Приложение в промишлеността.
Инфрачервената термография позволява да се направи проверка на топлинния
статус при електрически системи (фигура 2). Термографските образи дават
възможност да бъдат идентифицирани навреме дефектни компоненти и да се
вземат необходимите превантивни мерки [5]. Така се намалява до минимум
опасността от пожар и се избягва скъпоструващото принудително спиране на
производството [1].

Проверка при поддръжка на електрически
Съдействие при профилактична поддръжка на
системи
машини
Фиг.2. Примери за приложение на термография в промишлеността

3. Експериментална част
По проект №BG161PO003-1.2.04-0081-C0001 „Развитие капацитета за научно –
изследователска и развойна дейност на Тракийски университет Стара Загора,
посредством обновяване и модернизиране на оборудването за приложни
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изследвания“ е закупено оборудване за извършване на термографски измервания
на фирма Testo (таблица 1).
Таблица 1. Характеристики на термовизионна камера TESTO 885-2 [8]
Характеристика
Тип на детектора
Tоплинна чувствителност
(NETD)
Зрително поле/мин. фокусно
разстояние
Геометр. разделителна
способност (IFOV)
Висока разделителна
способност (пиксели/IFOV) опция
Честота-опресняване
Фокусиране
Спектрален обхват

Стойност
FPA 320 x 240 пиксела
< 30 mK при 30°C (86°F)
30° x 23°/0.1 m (0.33 ft)
Телеобектив (опция): 11° x 9°/0.5
m (1.64 ft)
1.7 mrad (стандартен обектив)
0.6 mrad (телефото обектив)
640 x 480 пиксела / 1.06 mrad
(стандартен обектив) 0.38 mrad
(телефото обектив)
33 Hz за държави от ЕС,
Автоматично/ръчно
8 - 14 μm

За целите на изследването в катедра „Енергетика“ на факултет „Техника и
технологии“ – Ямбол към Тракийски университет – Стара Загора е разработена
отоплителната инсталация с източник на топлина електрически котел (фигура 3).

Фиг.3. Отоплителната инсталация с източник на топлина електрически котел

Термографско визуализиране обезвъздушаване на отоплително тяло.
Направено е заснемане на изменението на температурата на отоплителното
тяло за период от 70s. На фигура 4 са представени различните етапи на заснемане.
Вижда се, че чрез използвания метод може косвено да се определи степента на
обезвъздушаване на отоплителното тяло.
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t=0s

t=12s

t=24s

t=36s
t=50s
70s
Фиг.4. Термографско визуализиране обезвъздушаване на отоплително тяло

Определяне на площите от снимките с различни температурни зони.
С термовизионната камера в интервал от 10s са заснети последователно
серия цифрови изображения на стоманен панелен радиатор, включен в отоплителна
инсталация. Използван е програмен продукт IC Measure, предназначен за работа с
индустриални видеокамери. Извършено е измерване от направените снимки на
площите от отоплителното тяло с различни температурни зони, като предварително
софтуера е настроен чрез обект с известни пространствени размери (еталон)
(фигура 5).

Фиг.5. Определяне на площите от снимките с различни температурни зони с
програмен продукт IC Measure

Определяне на ефективността на отоплителното тяло.
Съставена е характеристика, описваща изменението на ефективността на
отоплителното тяло по време на обезвъздушаването. Изследвани са четири модела
за описване на опитните данни – линеен, експоненциален, полиномен и сума от
синуси. С най-голяма точност се описват резултатите от изследването от модела
„сума от синуси от втори ред“.
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Общият вид на този модел е:
(1)
Със средствата на програмна система Matlab [9] и инстумента Curve Fitting Tool
са определени параметрите на този модел при 95% доверителен интервал. Като
критерии за оценка на модела са използвани коефициент на регресия R2, сума от
квадратите на грешките SSE и корен от средноквадратичната грешка RMSE. На
фигура 6 е представен общ вид на данните и апроксимиращата крива, получена от
изследвания модел. В таблица 2 са представени резултатите от апроксимация на
опитните данни чрез модел от тип „сума от синуси от втори ред“.
Таблица 2. Параметри и оценъчни коефициенти на модел сума от синуси
Общ вид
a1 = 1,487
b1 = 0,021
c1 = 0,571
a2 = 0,745
b2 = 0,034
c2 = 3,371
2
R = 0,973
SSE = 0,03
RMSE = 0,021

Коефициенти

Резултати от оценка адекватността на
модела при 95% доверителен интервал

Доказателство за адекватността на използвания модел са високата стойност
на коефициента R2=0,97 и ниските стойности на грешките SSE и RMSE, които са помалки от 5%.
99%
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55
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Фиг.6. Определяне на ефективността на отоплително тяло

4. Заключение
Термографията е иновативна технология за диагностика и контрол.
Термографска камера Testo 885-2 е прецизна камера с добро качество на
картината, която има приложение при изследвания в различни сфери.
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Извършено е термографско визуализиране на обезвъздушаването на
отоплително тяло и е съставена е характеристика, описваща изменението на
ефективността на отоплителното тяло.
5. Литература
[1] Златев Зл., Ил. Тронков, М. Константинов, М. Янева, Лабораторна система
за топлинна обработка на хранителни профукти, ICTTE International
Conference on Technics, Technologies and Education, Faculty of Technics and
Technologies, Trakia University, October 30-31 2014, poster session, ISSN
1314-9474
[2] Лазаров И., П. Казаков, Зл. Златев, Методични аспекти при оценка на
взривопожаробезопасността на автомобилни газоразрядни станции,
Международна конференция „Еко Варна“, „Транспорт, екология – устойчиво
развитие“, т.22, 2015, pp.146-153, ISBN-954-20-00030
[3] Стоименов Н., С. Гьошев, Термография с инфрачервена камера FLIR Р640
[4] Aïssani A.,A. Chateauneuf, J.-P. Fontaine, Ph. Audebert, Quantification of
workmanship insulation defects and their impact on the thermal performance of
building facades, Applied Energy, Volume 165, 1 March 2016, pp.272-284
[5] Liu X., R.C. Bansal, Integrating multi-objective optimization with computational
fluid dynamics to optimize boiler combustion process of a coal fired power plant,
Appl Energy, 130 (1), 2014, pp.658-669
[6] Martínez-Molina A., I. Tort-Ausina, S. Cho, J.-L. Vivancos, Energy efficiency and
thermal comfort in historic buildings: A review, Renewable and Sustainable
Energy Reviews, Volume 61, August 2016, pp.70-85
[7] FLIR Systems, Inc. http://www.flir.com (достъпна на 02.03.2016)
[8] http://www.testolimited.com/testo-885-thermal-imaging-camera (достъпна на
12.02.2016)
[9] http://www.mathworks.com/ (достъпна на 08.10.2015)
Изследванията в настоящия доклад са подкрепени по Научно
изследователски проект 5.ФТТ/30.04.2015 г. „Анализ на енергийната ефективност на
сгради“.

57

XХV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” ЗА МЛАДИ УЧЕНИ
11 и 12 май 2016 г.
Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, Тракийски университет

СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМИТЕ
(Бенчмаркинг, Реинженеринг и Системи за управление)
Камелия Янева
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Резюме: В доклада са представени съвременни подходи за управление на
фирмата (организацията) – бенчмаркинг, реинженеринг и системи за управление.
Ключови думи: бенчмаркинг, реинженеринг, системи за управление –
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27004, SA 8000.
ВЪВЕДЕНИЕ
„Утрешният ден винаги идва. Той винаги е различен. И даже наймощната фирма се оказва с неприятности, ако не е работила
върху бъдещето си. Да си сюрпризиран от това, което се случва,
е риск, който дори и най-богатата фирма не може да си позвали”
Питър Дракър
Драстичните промени в световния бизнес, свързани с глобалната пазарна
конкуренция, научно-техническите нововъведения, ограничените ресурси и новите
виждания за работните места, заетостта и управлението все повече налагат
прилагане на съвременни методи за управление.
Днес сме свидетели на рязко изостряне на конкуренцията в световен мащаб.
Тази конкретна борба се води на няколко равнища - международно, национално и
фирмено. Залогът е изключително огромен - място в световната система на
разделение на труда и пазара. Този, който успее да произвежда качествена
продукция си осигурява: висока степен на добавена стойност, висока норма на
печалба и успешно развитие.
Ключов фактор за успех в условията на силна конкуренция е качеството,
разбирано в широк смисъл. Самото качество следва да се разглежда не като
моментно улавяне на изискванията на потребителите, а като един дългосрочен
системен подход при управлението за усъвършенстване на дейността на
организацията (фирмата). Това означава, че проблемите в организацията следва да
се разглеждат през призмата на стратегическото управление.
РЕИНЖЕНЕРИНГ
Реинженерингът като концепция прохожда през 80-те години във Ford, HewlettPackard, Mutual Benefit Life и други компании, които преустройват кардинално част от
бизнес процесите си. Терминът се появява през 90-е години в работите на М. Хамaр
и Т. Давенпорт, които създават съответна теория.
Създателите на теорията за реиженеринга М. Хамар и Д. Чампи дефинират
този подход за управление като „Фундаментално преосмисляне и радикално
препроектиране на бизнес процесите за достигане на драстични подобрения в
основните показатели на предприятието (оценката на разходите, качеството,
услугите, бързина на доставката и обслужването и т.н.)” т.е. радикално преустройство
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на организацията, което позволява да се осъществи пробив в бизнеса и значително
да бъдат изпреварени конкурентите. Това определение съдържа четири ключови
думи.
Първата ключова дума е “фундаментално”, т.е. фундаментално
преосмисляне на това, което вършим в момента и търсене на възможности за
замяна на старото с новото.
Втората ключова дума е “радикално”, т.е. радикално преструктуриране на
съществуващите дейности, което означава, че нещата се разглеждат в тяхната
същност. Игнорират се всички съществуващи структури и процедури, като се
намират изцяло нови пътища за постигане на целите. Радикалните промени в
резултат от процеса на реинженеринг могат да бъдат водещи само когато са добре
осъществени. Опитът от приложението му показва 90% намаление на разходите или
времето за управление, 90% нарастване на качеството и удовлетвореността на
потребителите, 80% намаляване на пропуските и грешките. В този смисъл
реинженерингът е преоткриване на дейността, а не просто нейното
усъвършенстване, разширяване или модифициране.
Третата ключова дума е “процес”, т.е. всички дейности в организацията се
разглеждат като процеси с необходимите входящи и изходящи ресурси.
Четвъртата ключова дума е “драстични”. Процесът на реинженеринг не е
просто постигане на значително усъвършенстване. По-скоро той е своеобразен скок
в стопанската дейност.
Световната практика показва, че съществуват три типа фирми, които
предприемат реинженеринг.
Първите обикновено са фирми, които имат сериозни проблеми. Те просто
нямат избор.
Вторият тип са тези, които нямат сериозни текущи проблеми, но тяхното
ръководство прогнозира бъдещи неуспехи. На пръв поглед финансовите резултати
може да са задоволителни, но могат да съществуват заплахи от нови конкуренти,
промяна на изискванията на потребителите, промяна на законова и нормативна
база.
Третият тип фирми, насочващи се към реинженеринг са тези, които са в
особено положение. Видими трудности за настоящия момент и в близък план не се
наблюдават, но техния мениджмънт е във висока степен мотивиран и агресивен.
Реинженерингът на стопанските процеси се приема като възможност за понататъшно превъзходство над конкурентите.
Голяма част от мениджърите не отдават голямо значение на процесите. Една
от най-важните ключови думи в даденото определение за реинженеринг е “процес”.
Много по-често те се съсредоточават върху работата, задачите, хората, структурите
и по-малко върху процесите. Известно е, че при изпълнение на процесите се
създават продукти, полезни за потребителите.
Процесът на реинженеринг на стопанската дейност е управленчески процес.
Той е насочен към формулиране на мисията, анализ на решаващите фактори на
успеха, проектиране на организационно-управленската структура и препроектиране
на основните стопански процеси. За мениджърите това е своеобразно
предизвикателство по отношение на преосмисляне на традиционните методи на
организация и управление на дейността. Много водещи световни компании постигат
и държат лидерство, благодарение на процеса на реинженеринг на тяхната дейност.
Компаниите, които използват тази техника постигат значителни резултати. Чрез
нейното приложение се постигат по-добри връзки с потребителя, намалява се
времето за реализация на продукцията, повишава се равнището на ефективност и
рентабилност на производството. Или с други думи, процесът на реинженеринг на
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стопанската дейност е радикално преструктуриране на дейността като цяло или на
отделните процеси с оглед осигуряване на най-високо равнище на ефективност. За
разлика от непрекъснатия процес на усъвършенстване, реинженерингът на
дейността предизвиква потребността от даден процес. При положение, че процесът
действително е необходим за неговото проектиране, реинженерингът използва
различни средства.
Цел на реинженеринг на бизнес-процесите e системна реорганизация на
материалните, финансовите и информационните потоци за:
 Преминаване от функционален към процесен подход на управление;
 Опростяване на организационната структура;
 Преразпределение и минимизиране на използването на различни ресурси;
 Съкращаване на сроковете за реализиране на потребностите на клиентите;
 Повишаване на качеството на обслужването им.
Характерни черти на реинженеринг на бизнес-процесите (BPR) са:
Продължителност - BPR се разглежда като еднократен краткосрочен проект.
Целта е да бъде преустроен по еталон някой от водещите за организацията
процеси.
Стойност на промените - При BPR промените са радикални, което винаги
изисква големи капиталовложения. Невъзможно е да се извърши реинженеринг
едновременно на всички процеси – това е твърде рисковано и скъпо. Ефектът от
реинженеринга би бил нищожен, ако се провежда на фона на функционална
организация, която не е възприела процесния подход и не е реконструирала в
съответствие с това процесите си.
Обхват на промените - При BPR избраните процеси (примерно 4 от 500) се
променят по кардинален начин, така че да достигнат, а в някои случаи и да
надминат световното ниво. Това определя сравнително малък обхват на промените
и може да е ефективно само ако резултатите дадат скокообразно предимство пред
конкурентите.

Подход при реинженеринг
на бизнес-процесите
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Процесите в дадена организация, които могат да бъдат включени за
реинженеринг са:
 Процес на проектиране;
 Научно-изследователска и развойна дейност;
 Други дейности (договаряне и др.);
 Процеси на преработка (преработване на суровините в продукти);
 Материално - техническо снабдяване и Логистика;
 Управление на: материалните запаси, дистрибуторските канали и веригите
за доставка;
Въпросите, на които трябва да бъде даден отговор преди реинженеринга са:
І. По отношение характера на настоящата дейност
- Какъв е предмета на дейност?
- Колко бързо се променя дейността и защо?
- Кои са силните и слабите страни?
ІІ. Основни фактори на успеха
- Кои са ключовите фактори на успеха, на които се надяват потребителите?
- Кои са настоящите потребители?
- Ще се запазят ли настоящите потребители и в бъдеще?
ІІІ. Възможности за подобряване на процесите
- В кои направления конкуренцията е по-силна?
- До колко ефективно можем да приложим процеса на непрекъснато
усъвършенстване?
- Кои процеси се нуждаят от реинженеринг?
Етапите за осъществяване на реинженеринга са:
І етап - Идентифициране на възможните реинженерингови процеси
ІІ етап - Събиране и обобщаване на информация необходима за оценка на
дълбочината на въздействие на всеки проект.
ІІІ етап - Оценка и избор на най-добрия проект
ІV етап - Реализиране на избрания и утвърден проект
БЕНЧМАРКИНГ
С термина „бенчмаркинг”, се обозначава един от инструментите за
усъвършенстване на дейността на компаниите. Названието на метода произхожда
от английските думи „bench” (ниво, височина) и „mark” (маркер) и се трактува
различно - „опорен маркер“, „еталонно сравнение“ и др. Това е метод за
непрекъснато усъвършенстване на дейности от всякакъв вид и ниво чрез сравнение
с еталон. При това еталонът не остава постоянен. Той съответства на измененията
на външните и вътрешните условия – промяна на икономическата обстановка в
страната, промяна на бизнес климата, промяна на състоянието на компанията или
промяна на основната дейност на компанията и др.
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Според Робърт Камп „Бенчмаркингът е търсене на най-добрите практики в
промишлеността (бизнеса), което води до съвършенство в дейността”.
Бенчмаркингът е процес на идентифициране, разбиране и адаптиране на
изтъкнати практики и техники от организации от цял свят, с цел подпомагане на
собствената организация да усъвършенства дейността си т.е. концепция,
обединяваща естествения стремеж на организациите към самия процес на
усъвършенстване, а най-кратката дефиниция за “бенчмаркинг” е: “еталон” или
“измервателен стандарт” при извършване на сравнение.
Бенчмаркингът е процес на управляема промяна, при който се: използва
подход на дисциплина и структуриране; посочва точно какво се нуждае от промяна;
указва как точно да се извърши промяната; идентифицира потенциала за
подобряване; създава желание за промяна.
Бенчмаркинг = търсене на нови идеи + адаптацията им + прилагането им.
Бенчмаркингът цели да постигне усъвършенствана дейност върху други
техники за промяна, а не както е например при реинженеринг на бизнес процеса,
който обикновено почива върху вътрешното мислене за усъвършенстване на
дейността. Бенчмаркингът почива върху външни техники (еталони) за
усъвършенстване на дейността в дадена организация.
Ползите от бенчмаркинга са:
 разработва реалистични дългосрочни цели и стратегически задачи;
 установява реалистични цели на действие, които трябва да получат
практическата си реализация;
 окуражава борбата за съвършенство, нестандартно мислене и новаторски
дух;
 създава по-дълбоко разбиране на конкурентите и динамиката на
промишлеността;
 набляга върху чувствителността към непрекъснато променящите се
изисквания на потребителя.
Предпоставките за извършване на бенчмаркинг са:
 насоки и подкрепа от страна на ръководството;
 систематичен подход;
 научно-изследователски средства;
 изграждане на мрежа; код на поведението;
 обучение на членовете на работния екип (група) и собствениците на
технологията (производството);
 вътрешна база данни на изследователските планове, резултати и отчети по
програмата;
 вътрешни комуникации за обмяна на успехите и обучението.
Етапите за осъществяване на бенчмаркинга са:
Етап 1. Планиране на изследването
 сформиране на работния екип по бенчмаркинг;
 определяне на процеса, който ще бъде предмет на бенчмаркинг;
 изготвяне документацията на текущия процес;
 дефиниране на тематичните области за събиране на данни.
Етап 2. Събиране на данни
 идентифициране на потенциалните партньори по бенчмаркинг;
 планиране на методите за събиране на данни;
 извършване на първично изследване;
 подготовка за посещение и извършване на посещение на работното място;
 написване на отчет за посещението на работното място.
Етап 3. Анализиране на данните
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 стандартизиране на производствените данни;
 изграждане на матрица за сравнение;
 идентифициране на най-добрата практическа дейност;
 определяне на “помощници” в процеса.
Етап 4. Адаптиране
 съобщаване на изводите и ангажиране с извършване на промените;
 поставяне на цели за елиминиране на пропуските;
 адаптиране на “помощниците”;
 разработване на план за внедряване на практическата му реализация;
 управление и отчитане на процеса.
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ(СУ)
Всяка една фирма и организация се стреми да постигне непрекъсваемост на
съществуването си в продължителен период от време. Това се постига чрез
създаване на системи за управление, които да обхващат управлението на всички
процеси в организацията.
Различните системи за управление могат и се прилагат с цел непрекъснати
подобрения в дейността на организацията.
Най-често прилаганите СУ са:
 Система за управление на качеството (СУК) – ISO 9001;
 Система за управление безопасността на храните (СУБХ) – ISO 22000
(НАССР, IFS, BRC);
 Система за управление на околната среда (СУОС) – ISO 14001;
 Система за здравословни и безопасни условия на труд (СУЗБУТ) OHSAS 18001;
 Система за управление сигурността на информацията (СУСИ) – ISO 27001;
 Система за управление на социалната отговорност (СУСО) – ISO 26000 /
SA 8000.
Последните десетилетия утвърдиха качеството като важен елемент и мощен
лост за постигане на конкурентоспособност в дългосрочен план. ISO 9001 е
международен стандарт за управление на качеството, приложим за всички
организации. Стандартът е построен върху осем фундаментални принципа за
управление на бизнеса:
 насоченост към клиентите;
 лидерство на ръководителите;
 приобщаване на хората;
 изграждане на бизнес процеси;
 системен подход в управлението;
 постоянно подобряване на дейността;
 вземане на решения, основаващи се на факти;
 взаимноизгодни отношения с доставчиците.
ISO 14001 е международен стандарт за управление на въздействията върху
околната среда, а ползите от него са:
 подобрява вашия имидж и общественото доверие;
 редуцира разходите за енергия и суровини;
 намалява риска от екологични инциденти;
 осигурява по-ниски застрахователни премии;
 дава сигурност за инвеститорите и контролните органи;
 облекчава получаването на комплексни разрешителни.
OHSAS 18001 е международен стандарт за здравословни и безопасни условия
на труд. Какви са ползите от OHSAS 18001 ?
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 подпомага контрол ви на риска за здравето и безопасността на персонала;
 инвестиция в служителите;
 гарантиране сигурността и безопасността на работните условия.
ISO 27001 е международен стандарт за сигурността на информацията и помага
да:
 разберете спецификата на организация ви по отношение защитеността на
информацията и необходимостта от политика, процедури и цели свързани
със сигурността на информацията;
 внедрите система за управление на рисковете, свързани със сигурността на
информацията в контекста на вашия бизнес;
 наблюдавате и преглеждате ефективността на Вашата СУСИ;
 усъвършенствате непрекъснато организация си, чрез вземане на решения,
базирани на факти.
Стандартите ISO 2600/SА 8000 за социалната отговорност помагат да:
 повишите доверието на клиентите към вас;
 завоювате нови пазари;
 подобрите снабдителската верига;
 поддържате корпоративни връзки и повишаване имиджа на организацията;
 комуникирате;
 подкрепите служителите (персонала) и мотивацията му, което директно
рефлектира върху качеството на продукцията;
 се подготвите да посрещнете обществената проверка и съобразяването със
законите.
Стандартът ISO 22000 е международен стандарт за безопасност на храните, а
ползите от него са:
 гарантира безопасност на храните и проследимост съгласно изискванията;
 редуцира опасностите до приемлив минимум;
 намалява загубите от некачествена продукция;
 идентифицира проблемите преди да възникнат;
 създава доверие у контролните органи;
 помага за изграждане на дълготрайни партньорски отношения.
Съвременните подходи за управление на фирмите неизменно са свързани
постоянното подобрение. Идеята за постоянни
подобрения
в
стопанската
активност
на
Планиране
организациите се отнася до процесите, качеството на
(Plan)
продукцията и системата за мениджмънт. Тази идея
активно се разработва след 50-те години на ХХ век от
Цикъла на
Деминг, Файгенбаум, Джуран, Кросби, Исикава, Деминг (PDCA)
Тагучи и други водещи специалисти в областта на
качеството.
Именно пътя към подобренията стои в основата
Действие
Изпълнение
(Do)
(Act)
на много от съвременните концепции за развитие на
бизнеса. Като цяло при използване на СУ на базата
на
международните
стандарти
за
добрата
управленска
практика,
ефикасният
модел
е
прилагане цикъла на Деминг (PDCA), състоящ се от
Проверка
логическа последователност от четири повтарящи се
(Check)
стъпки за систематично усъвършенстване.
Днес постоянните подобрения се считат като едно от основните средства за
повишаване на конкурентоспособността на организациите. Подобренията трябва да
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бъдат заложени в структурата и характера на организацията, а постоянните
подобрения да са цел на всеки поотделно и на организацията като цяло.
ИЗВОД
Дългите години упорита работа за подобряване на качеството изчерпаха
възможностите за постигане на конкурентно предимство само на база качество.
Мениджърите във високоразвитите страни се справят с този проблем без да се
замислят, т.е. те са постигнали т.н. “неосъзната компетентност”. Вниманието за
постигане на конкурентно предимство се насочи към нови управленски парадигми,
свързани с постигане на съвършенство в управление на бизнеспроцесите,
партньорството с доставчици и клиенти, повишаване на нивото на “човешкия
капитал” и на корпоративната устойчивост и социална отговорност пред обществото.
т.е. за постигане на съвременен мениджмънт на една организация е необходимо
дейностите да се изграждат по моделите на международните стандарти ЕN ISO
9001, ОНSAS 18001, ЕN ISO14001 и други, т.е. управлението на фирмата да включва
изискванията определени от тези стандарти, както и на подходите Бенчмаркинг и
Реинженеринг.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблемът за качеството през 21-вия век е в съвременните подходи за
управление на фирмите. Той продължава да се развива непрекъснато и става все
по-сложен и по-сложен. Развитието и свързаните с него “завихрения” все още
продължават, но по-хубавото е напред в бъдещето. То е пред тези, които сега
работят и пред тези, които ще работят в тази област, но пред всички тях, стои
сложната и примамлива задача: да се даде възможност на цели страни да си
съперничат в световното съревнование за лидерство по качество на продуктите и
услугите, по качество на живота, прилагайки най-добрите подходи, стратегии и
методи за успех.
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НЕПОЗВОЛЕНОТО ПОЛЗВАНЕ НА E-РЕСУРСИ И Е-УСЛУГИ –
НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
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Abstract: A study conducted among students aiming to establish the extent of
unauthorized use of e-resources and e-services during the exam. Check massiveness of
this phenomenon and to find links between certain success, attending classes and more.
Keywords: e-learning, e-resources, e-services,
1. Увод
Според Европейската комисия, електронното учене е дефинирано като
„ориентиран към учещия подход на използване на нови мултимедийни технологии и
на Интернет за подобряване на качеството на учене чрез улесняване на достъпа до
ресурси и услуги, както и до отдалечен обмен и колаборация”.
Ползите от неговото развитие са безспорни. То променя начина на
преподаване. Повишава стандартите, предоставя възможности за разширяване на
обучението през целия живот, персонализиране и създаване на предпоставки за
обогатяване на учебния опит и качеството на обучение.
Разбира се, то не може да замени преподавателите и тяхната рутина и
натрупан опит, но заедно с традиционните методи може да повиши качеството на
преподаване. Електронното обучение, уеб-базираното обучение, обучението онлайн
и дистанционното обучение са широко използвано в наши дни. Често се залагат
твърде големи надежди за грандиозен качествен скок в нивото на знания и на
разбиране на учебния материал чрез прилагането им.
Целта на настоящото изследване е да погледне на всичко това в друга
светлина. Използват ли се електронните мобилни устройства, както и е-ресурсите,
като част от е-обучението като непозволени по време на изпит? Да се провери
степента на това явление. Дали то е повсеместно и масово или то има инцидентен
характер. Има ли зависимост от средният успех, присъствието им на занятия?
2. Методи и материали:
Изследването е ограничено само в рамките на Факултет “Техника и технологии”
гр. Ямбол, към Тракийски университет – гр. Стара Загора .
Студентите, участващи в това проучване са избирани по случаен принцип, без
оглед на пол, среден успех и т.н. Анкетирани са анонимно 79 студенти (44 жени и 35
мъже) от всички специалности, курсове и групи. Всички студенти са участвали
доброволно в проучването. Бяха информирани за целта и употребата на събраната
информация от изследването. Данните от изследването са събрани през месец май
2016 година.
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Проучване: използвана е градираща скала от пет точки изразена в проценти 020%, 20-40%, 40-60%, 60-80%, 80-100% - интервална и за успеха на студента рангова скала, което позволява на участниците да покажат колко много (в различна
степен) те са съгласни или не са съгласни със серията от изявления.
3. Резултати:
Получени са следните резултати от изследването:
Резултати от анкетата
1 Вашият пол
2 Вашата възраст
3 Вашият среден успех

4

5
6
7

8

Каква е степента на
присъствието Ви на учебни
занятия?
Предпочитате ли Вашите
учебници да са в електронен
пред хартиен вид?
Чувствате ли се ощетени по
време на изпит?
Използвате ли непозволени
средства по време на изпит?
Ползвате ли учебните пособия
в електронен вид чрез мобилни
устройства непозволено по
време на изпит?

М - 35
Под 25

Ж - 44
25-30

Среден - Добър 6
41

30-35
35-40
Над 40
Много
Отличен добър 6
26
40-60% 60-80% 80-100%

0-20%

20-40%

3

9

18

24

25

8

10

19

20

22

45

16

8

4

6

35

20

11

8

5

44

17

11

3

4

Ще изследваме отговорите на студентите на два въпроса, като ще се опитаме
да потърсим връзка между качествените променливи по два признака.
1. Каква е степента на присъствието Ви на учебни занятия?
a) 0-20%;
b) 20-40%;
c) 40-60%;
d) 60-80%;
e) 80-100%.
2. Ползвате ли учебните пособия в електронен вид чрез мобилни устройства
непозволено по време на изпит?
a) 0-20%;
b) 20-40%;
c) 40-60%;
d) 60-80%;
e) 80-100%.
Ще се опитаме да търсим връзка между качествените променливи по двата
признака т.е. дали студентите посещавали по-често занятия ползват учебните
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пособия в електронен вид чрез мобилни устройства по време на изпит или между
тези признаци няма никаква връзка. Ще заложим следната хипотеза, която ще
означим с H0: Признаците са независими. Ще заложим и алтернативна хипотеза в
случай, че не се изпълни хипотезата H0, H1: Признаците са не са независими. Това
означава, че има връзка между степента на присъствие на студентите на занятия и
дали ползват учебните пособия в електронен вид чрез мобилни устройства по време
на изпит. [1, 2, 3]
За нашата задача, ще използваме  2 анализа който служи за проверка на
статистически хипотези за връзка между качествени променливи, какъвто е точно и
нашият случай. За измерване на силата на връзката се използват коефициентите на
контингенция, между които най-пригоден за всяка размерност на таблицата на
свързаните признаци е коефициентът на Крамер.

V

2
n * min(k  1, r  1)

Връзката е:
Слаба - V=0-0,29;
Средна - V=0,30-0,59;
Силна - V=0,60-1.
На таблица 1 са показани емпиричните честоти. По вертикалата са нанесени
нивата на първи признак (въпрос 1), а по хоризонтала са нанесени нивата на втори
признак (въпрос 2).
Таблица 1.
0-20%
0-20%
20-40%
40-60%
60-80%
80-100%
Общо

1
6
4
15
18
44

20-40%
1
1
5
6
4
17

40-60%
1
1
6
2
1
11

60-80%
0
0
1
0
2
3

80-100%
0
1
2
1
0
4

Общо
3
9
18
24
25
79

На следващата таблица са показани очакваните честоти:
Таблица 2.
0-20%
20-40%
40-60%
60-80%
80-100%
Общо

0-20%
1,67089
5,01266
10,02532
13,36709
13,92405
44,00000

20-40%
0,64557
1,93671
3,87342
5,16456
5,37975
17,00000

40-60%
0,41772
1,25316
2,50633
3,34177
3,48101
11,00000

60-80%
0,113924
0,341772
0,683544
0,911392
0,949367
3,000000

80-100%
0,151899
0,455696
0,911392
1,215190
1,265823
4,000000

Общо
3,00000
9,00000
18,00000
24,00000
25,00000
79,00000

Съществуват ограничения за приложение на Хи-квадрат критерия: при
четириклетъчните таблици, когато една от очакваните стойности е по-малка от 5; в
останалите случаи, когато повече от 20% от клетките имат очаквани стойности под
5. Тук имаме 18 клетки, чиито стойности са по-малки от 5. Това ограничение се
преодолява, като се извърши обединяване на съседни разновидности. Това и ще
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направим. Ще обединим диапазона на 0-20% и 20-40% и 40-60% в един и 60-80% и
80-100%, както и на въпрос 2 - ще обединим 40-60%, 60-80% и 80-100% в един 40100% - Таблица 3. [1, 2]
Таблица 3.
0-20%
20-40%
40-100% Общо
0-60%
11
7
12
30
60-100%
33
10
6
49
Общо
44
17
18
79
На таблица 4 са показани теоретичните (очакваните) честоти
Таблица 4.
0-60%
60-100%
Общо

0-20%
16,70886
27,29114
44,00000

20-40%
6,45570
10,54430
17,00000

40-100%
6,83544
11,16456
18,00000

Общо
30,00000
49,00000
79,00000

За проверка на хипотезата за независимост на два признака ще пресметнем
статистиката  2  9,50 ; броя на степените на свобода f = (2-1)(3-1) =2; минималното
ниво на значимост

P{122  9,50}  0.0086 .
Това означава, че при независими признаци вероятността да получим стойност
същата както при опита или по-голяма е практически нула, поради това ние ще
отхвърлим нулевата хипотеза H0 и ще приемем алтернативната хипотеза H1:
Признаците не са независими, а именно - можем да смятаме, че има връзка,
зависимост между степента на присъствие на студентите на знания и дали ползват
учебните пособия в електронен вид непозволено чрез мобилни устройства по време
на изпит. [1, 2]

V  0,34
Ще изследваме отговорите на студентите на още два въпроса, като ще се
опитаме да потърсим отново връзка между качествените променливи по два
признака.
1. Вашият среден успех
a) Среден;
b) Добър;
c) Много добър;
d) Отличен.
2. Ползвате ли учебните пособия в електронен вид чрез мобилни устройства
непозволено по време на изпит?
a) 0-20%;
b) 20-40%;
c) 40-60%;
d) 60-80%;
e) 80-100%.
Ще заложим следната нулева хипотеза, която ще означим с H0 : Признаците са
независими. Няма връзка между средния успех на студентите и това дали ползвате
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ли учебните пособия в електронен вид чрез мобилни устройства по време на изпит.
Ще заложим и алтернативна хипотеза в случай, че не се изпълни хипотезата H0, H1:
Признаците не са независими. Това означава, че има връзка между посочените погоре признаци. Отново ще използваме  2 анализа.
На таблица 5 са показани емпиричните честоти. По вертикалата са нанесени
нивата на първи признак (въпрос 1), а по хоризонтала са нанесени нивата на втори
признак (въпрос 2).
Таблица 5.
Среден - Добър
Много добър - Отличен
Общо

0-20%
23
21
44

20-40%
8
9
17

40-100%
16
2
18

Общо
47
32
79

На таблица 6 са показани теоретичните честоти
Таблица 6.
Среден - Добър
Много добър- Отличен
Общо

0-20%
26,17722
17,82278
44,00000

20-40%
10,11392
6,88608
17,00000

40-100%
10,70886
7,29114
18,00000

Общо
47,00000
32,00000
79,00000

За проверка на хипотезата за независимост на два признака ще пресметнем
статистиката  2  8,49 ; броя на степените на свобода f = (2-1)(3-1) = 2;
минималното ниво на значимост

P{92  8,49}  0.014 .
Последното означава, че при независими признаци вероятността да получим
стойност същата както при опита или по-голяма е почти нулева, поради това ние ще
отхвърлим нулевата хипотеза H0 и ще приемем алтернативната хипотеза H1:
Признаците не са независими, а именно - можем да смятаме, че има връзка меджу
средния успех на студентите и дали ползват учебните пособия в електронен вид
чрез мобилни устройства непозволено по време на изпит.

V  0,32
Ще изследваме отговорите на студентите на още въпроси, като ще се опитаме
да потърсим отново връзка между качествените променливи по два признака.
1. Предпочитате ли вашите учебници да са в електронен пред хартиен вид?
a) 0-20%;
b) 20-40%;
c) 40-60%;
d) 60-80%;
e) 80-100%.
2. Ползвате ли учебните пособия в електронен вид чрез мобилни устройства
непозволено по време на изпит?
a) 0-20%;
b) 20-40%;
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c) 40-60%;
d) 60-80%;
e) 80-100%.
Ще заложим следната нулева хипотеза, която ще означим с H0: Признаците са
независими. Няма връзка между това студентите да предпочитат учебните пособия
да са в електронен пред хартиен вид и това дали ползват учебни пособия в
електронен вид чрез мобилни устройства по време на изпит. Ще заложим и
алтернативна хипотеза в случай, че не се изпълни хипотезата H0, H1: Признаците са
не са независими. Това означава, че има връзка между посочените по-горе
признаци. Отново ще използваме  2 анализа [3].
На таблица 7 са показани емпиричните честоти. По вертикалата са нанесени
нивата на първи признак (въпрос 1), а по хоризонтала са нанесени нивата на втори
признак (въпрос 2).
Таблица 7.
0-20%
20-40%
40-100% Общо
0-60%
22
8
7
37
60-100%
22
9
11
42
Общо
44
17
18
79
На таблица 8 са показани теоретичните честоти
Таблица 8.
0-60%
60-100%
Общо

0-20%
20,60759
23,39241
44,00000

20-40%
7,96203
9,03797
17,00000

40-100%
8,43038
9,56962
18,00000

Общо
37,00000
42,00000
79,00000

За проверка на хипотезата за независимост на два признака ще пресметнем
  0,63 ; броя на степените на свобода f = (2-1)(3-1) = 2; минималното ниво на
значимост
2

P{92  0,63}  0,728.
Tова означава, че при независими признаци вероятността да получим стойност
същата както при опита или по-голяма е много голяма, поради това ние ще приемем
хипотеза H0: Признаците са независими, а именно - можем да смятаме, че няма
връзка меджу това дали предпочитат учебни пособия в електронен вид и дали
ползват учебните пособия в електронен вид непозволено чрез мобилни устройства
по време на изпит.

V  0,08
Ще изследваме отговорите на студентите на още два въпроса, като ще се
опитаме да потърсим отново връзка между качествените променливи по два
признака.
1. Чувствате ли се ощетени по време на изпит?
a) 0-20%;
b) 20-40%;
c) 40-60%;
d) 60-80%;
e) 80-100%.
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2. Използвате ли непозволени средства по време на изпит?
a) 0-20%;
b) 20-40%;
c) 40-60%;
d) 60-80%;
e) 80-100%.
Ще заложим следната нулева хипотеза, която ще означим с H0: Признаците са
независими. Няма връзка между това дали студентите се чувстват ощетени и че
ползват непозволени средства по време на изпит. Ще заложим и алтернативна
хипотеза в случай, че не се изпълни хипотезата H0, H1: Признаците са не са
независими. Това означава, че има връзка между посочените по-горе признаци.
Отново ще използваме  2 анализа.
На таблица 9 са показани емпиричните честоти. По вертикалата са нанесени
нивата на първи признак (въпрос 1), а по хоризонтала са нанесени нивата на втори
признак (въпрос 2).
Таблица 9.
0-60%
60-100%
Общо

0-20%
31
4
35

20-40%
13
7
20

40-100%
17
7
24

Общо
61
18
79

На таблица 10 са показани теоретичните честоти
Таблица 10.
0-60%
60-100%
Общо

0-20%
27,02532
7,97468
35,00000

20-40%
15,44304
4,55696
20,00000

40-100%
18,53165
5,46835
24,00000

Общо
61,00000
18,00000
79,00000

За проверка на хипотезата за независимост на два признака ще пресметнем
  4,81; броя на степените на свобода f = (2-1)(3-1) = 2; минималното ниво на
значимост
2

P{92  4,81}  0,08 .
Последното означава, че при независими признаци вероятността да получим
стойност същата, както при опита или по-голяма, е малка, поради това ние ще
отхвърлим нулевата хипотеза H0 и ще приемем алтернативната хипотеза H1:
Признаците са не са независими, а именно - можем да смятаме, че има връзка
между това дали студентите се чувстват ощетени и че ползват непозволени
средства по време на изпит.

V  0,24

4. Изводи:
1. Студентите, които не са присъствали или са присъствали сравнително малко
на учебни занятия са най-склонни да прибягват до непозволени средства по време
на изпит (Резултати от анкетата).
2. Студентите с най-нисък успех са най-склонни да прибягват до непозволени
средства по време на изпит (Резултати от анкетата).
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3. Можем да считаме, че няма връзка между, това дали предпочитат учебни
пособия в електронен вид и непозволеното ползване на учебните пособия в
електронен вид чрез мобилни устройства по време на изпит. Коефициентът на
Крамер е практически нула, което означава, че тази връзка е толкова слаба, че може
да се пренебрегне.
4. Студентите, които се чувстват ощетени по време на изпит, по една или друга
причина, се оказват точно тези, които не ползват непозволени средства по време на
изпит.
5. Явлението да се използват непозволено е-ресурсите и е-услугите, като част
от е-обучението, по време на изпит няма масов характер и не е придобило
застрашителни размери. Студентите, които прибягват до това не държат да получат
задълбочени знания по дисциплината. Това са студентите с най-ниска посещаемост
на учебните занятия и най-нисък успех.
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Краток извадок
В статье рассмотрено существующее приборное обеспечение для контроля
качества моторных масел в условиях автопредприятиях.
Ключевые слова: исследовательская лаборатория, моторное масло, прибор
экспресс-анализа, носимая лаборатория, вискозиметр, денсиметр, капельная
проба.
Не на каждом автопредприятии имеется возможность содержать
исследовательскую лабораторию или даже периодически отправлять моторные
масла на анализ. Однако некачественные смазочные материалы способны
испортить дорогостоящий двигатель. Таким образом, большое количество
предприятий несут значительные убытки, не говоря уже о мелких коммерческих
фирмах. Эти причины привели к созданию приборов экспресс-анализа, которые
позволяют быстро оценить качество смазочных масел.
Первыми приспособлениями такого рода стали носимые лаборатории для
проведения экспресс-анализа смазочных масел, получившие распространение в
автохозяйствах. Они обычно представляют собой кейс снабором приборов и
реактивов для определения основных характеристик моторного масла. Оценку
изменения вязкости работавшего масла производят с помощью вискозиметра с
использованием керосина или дизельного топлива для разбавления [1].
Следующими составляющими лаборатории являются денсиметр, по шкале
которого определяется плотность масла, и набор химической посуды. Содержание
воды и щелочное число оцениваются физико-химическими способами. В
специальный стакан наливается проба масла, а затем – специальный реактив.
Далее стакан закрывается крышкой с манометром и проба тщательно
перемешивается встряхиванием. При этом происходит химическая реакция с
увеличением давления. Манометр тарирован так, чтобы показывать процентное
содержание воды или щелочное число. Существуют аналогичные приборы с
другими типами манометров,например-жидкостными. Окисление (по цвету
масляного пояска), загрязнение (по цвету ядра), моющие (по соотношению
диаметров d-ядра и D-диффузии) и диспергирующие свойства масла оцениваются
методом капельной пробы с использованием фильтровальной бумаги. В ядре
собираются углеродистые и другие нерастворимые в масле частицы, масло,
очищенное от них, расплывается по периферии. Растворимые продукты окисления
изменяют цвет масляного пояска от лимонного до темнокоричневого.
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Лаборатория проста в обращении и не требует специальной подготовки
обслуживающего персонала. Тем не менее, человеческий фактор может вносить
определенную погрешность в эксперименты. Другие недостатки лабораторий
связаны с необходимостью отбирать пробу моторного масла, а соответственно
ставить автомобиль на ТО. Кроме этого при проверке эксплуатационных материалов
при ТО-1 реактивов из набора хватит лишь на 30 полноценных анализов, что
приводит к увеличению стоимости технического обслуживания.
Для минимизации человеческого фактора, а также уменьшения стоимости
анализов, в последнее время активно внедряются автоматизированные системы
контроля, например, прибор «VPH 5G». Принцип его работы заключается в
оптическом сканировании пятна масла на фильтрованной бумаге. Время анализа
прибором не превышает 2-3 секунды, при этом возможно хранение результатов,
распечатка характеристик, сравнение различных экспериментов между собой.
Для анализа загрязненности жидкостей в СССР был разработан электронный
прибор ПКЖ-904 [2]. Электронный прибор встраивается в магистраль гидросистемы
для контроля чистоты жидкости в потоке без остановки оборудования или
используется в лаборатории для контроля отдельных проб жидкости, в том числе
топлив, масел, спиртов, бензинов и т.д.
Принцип работы прибора заключается в пропускании светового луча через
пробу жидкости, проходящую через прозрачный капилляр, при этом частицы
включений перекрывают световой поток, поступающий на фотоприемник. По
времени прерывания луча оценивается размер частиц, по частоте прерываний их
количество. И тоговая информация –количество частиц по размерам –выводится на
дисплей прибора.
Такие приборы основаны исключительно на физических принципах работы.
Например, по пропусканию и рассеянию света можно судить о примесях.
Совокупность электрофизических показателей–электропроводность, удельное
сопротивление, электрическая и магнитная проницаемость – позволит оценивать
определенные примеси моторного масла.
Плотность и вязкость связаны с акустической проницаемостью среды.
Приборы, измеряющие электрофизические показатели, создаются уже сегодня.
Однако спектр их применения пока невелик. Экспериментальные образцы таких
приборов имеют большие габариты, стоимость и предназначены для стационарных
лабораторий. Фирма BOSH предприняла ряд попыток создать универсальные
датчики для встроенных систем анализа моторного масла [3]. Такие датчики
позволили контролировать все важные показатели моторного масла: вязкость,
температуру, наличие механических примесей, воды, смолистых веществ. Однако
они имеют большую стоимость. Позже учеными этой же фирмы был создан
относительно дешевый датчик. На керамической подложке находится сенсор из
оксида алюминия [3].
Он определяет электрофизические параметры моторного масла и дает
информацию на бортовой компьютер автомобиля. Компьютер рассчитывает
вязкость, щелочное число и наличие влаги в залитом масле. Несложная программа
сравнивает эти значения с допустимыми и выдает заключение о необходимости
замены масла. Вопреки мнению создателей измеряемые параметры не являются
исчерпывающими. Кроме того, были созданы вязкостные датчики по конкурентной
технологии на основе пьезоэлектрических генераторов поверхностных акустических
волн.
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Таким образом, в перспективе наиболее используемыми станут встраиваемые
приборы, которые позволят контролировать характеристики эксплуатационных
жидкостей в режиме «реального времени». Естественно, водителю не нужна
ежесекундная информация о количестве присадок и других показателях масла.
Поэтому на панель приборов достаточно вывести сигнальную лампу о
необходимости замены моторного масла, непригодного к дальнейшей эксплуатации
по одному или нескольким наиболее важным контролируемым параметрам.
Подробная информация будет хранится в памяти прибора и при необходимости
выводится на дисплей бортового компьютера или внешнюю диагностическую
систему. Такая информация может понадобиться, например, при обосновании
рекламаций на используемые масла и технику в гарантийный период эксплуатации.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что существующие приборы
встроенного контроля показателей качества моторных масел обладают рядом
существенных недостатков, в связи с чем является актуальной задача разработки
новых эффективных способов контроля основных показателей масел, приемлемых
для использования в эксплуатационных условиях (в виде встроенных
диагностических систем).
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Abstract: This paper focuses on the stages in the automated design of ESUS. It
features decomposition problems, as well as the algorithms to solve them. The paper also
includes a classification of the design algorithms.
Keywords: decomposition, designing, graphs
Въведение:
Основен подход при автоматизираното проектиране е системния подход.
Неговата съществена цел е всеки обект да се разглежда като някаква система, която
може да се раздели на подсистеми. Всяка от тези подсистеми може да се разглежда
като подсистеми от по – нисък ред.
Основни принципни на системния подход са: декомпозиция, модулност и
йерархичност. Принципът на декомпозиция и неговото приложение в задачите за
автоматизирано проектиране е обекта на разглеждане на този доклад.
Етапи и задачи за автоматизираното проектиране:
Съвременните системи за автоматизирано проектиране (САПР) са сложни
програмно-технически комплекси от взаимодействащи помежду си разнородни
елементи, имащи единна технологична организация в процеса на проектиране.
Проектирането на електронни схеми, устройства и системи (ЕСУС) в широк
смисъл е творчески процес, който започва от техническото задание и завършва в
масовото производство. При ЕСУС в дискретно изпълнение на елементите,
проектирането най-общо може да се раздели на няколко етапа: функционално,
конструктивно и технологично. В интегрално изпълнение тези етапи съществуват
неявно и понякога в много по-скрит вид. На фиг.1.1 е дадена обобщена блокова
схема на процеса проектиране и неговите етапи.
Техническо задание
Технологично проектиране

Формализация на
техническо задание

Оперативно управление
на производството

Функционално проектиране

Производство

Конструктивно проектиране

Фиг. 1. Етапи на процеса проектиране
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Независимо от голямото разнообразие на ЕСУС и различните методи за
тяхното проектиране, на всеки от етапите му се формулират определени задачи и се
търси тяхното оптимално решение. Търсенето на такова решение отговаря на
естествения стремеж към усъвършенстване на създаваните ЕСУС, към повишаване
на тяхната надеждност и ефективност.[1]
По надолу в доклада вместо ЕСУС ще използваме електронно устройство(ЕУ).
ФУНКЦИОНАЛНОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Това е първият реален етап на процеса проектиране на електронното
устройство (ЕУ). В резултат от техническата дейност на инженера-проектант при
него се получава функционалния проект, който се характеризира със следното:
 отговаря на възникналата необходимост;
 отчита предполагаемата експлоатационна потребност;
 съобразен е с особеностите на съществуващото техническо ниво на
производството, в което ще бъде реализиран.[2]
Основните задачи, решавани при функционално проектиране, могат да се
формулират най-общо в следния ред:
1. Определяне на функционалната структура на ЕУ.
2. Определяне на стойностите на изходните параметри на ЕУ при известни
стойности на входните и вътрешните параметри.
3. Изследване и оценяване на изходните параметри на ЕУ при промяна на
стойностите на входните и вътрешните параметри.
4. параметри на ЕУ според изискванията на техническото задание.
Функционалното проектиране се реализира на няколко нива: системно
логическо и схемно (схемотехническо). Всяко ниво може да се разглежда като
подетап. На всеки подетап се решават следните задачи: синтез, анализ и
оптимизация. Тези задачи и техните подзадачи са показани на фиг.2.
Схемотехническо проектиране
Оптимизация

Анализ

Синтез

апроксимация

моделиране

реализация

изследване

параметрично
структурно

Оценка и избор

Фиг.2. Схемотехническо проектиране
Задачата за анализ включва процедурите за моделиране, изследване и оценка
на резултатите.
В САПР се прилага математическо моделиране. Създадените математически
модели се използват за изследване. То е свързано с определяне на
работоспособността на проектирания обект.
С увеличаване на сложността на обекта се увеличава броя и сложността на
уравненията, описващи математичния му модел. Решаването на тези уравнения
става възможно само с разработване на специални методи. Основните направления
за моделиране и изследване на ЕУ с големи размери са показани на фиг.3.
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Математическо моделиране
Моделиране с отчитане на
структурните особености
Използване
на редки
матрици

Метод на
многополюсните
подсхеми

Моделиране по степен на абстрахиране
на ниво блок или компоненти
Линейна
апроксимация на
характеристиките

Макро –
моделиране

Фиг.3. Направления на моделиране на ЕУ
При математическото моделиране чрез използване на редки матрици се
обработват само ненулевите елементи, с което се намалява обема на използваната
памет и времето на изследване.
Методът на подсхемите е декомпозиционен метод за моделиране на големи и
сложни ЕУ. Той позволява да се отчитат структурните особености на обектите, да се
намали обема на използваната памет и времето за моделиране.
Макромоделирането е направление при моделиране по степен на
абстрахиране на различни нива. Основните проблеми при това направление са
свързани с формирането на макромоделите и определяне на техните параметри.
КОНСТРУКТИВНОТО ПРОЕКТИРАНЕ (КП)
Основната цел на етапа на КП е да се създаде конструктивна документация,
необходима за физическата реализация на проектираното устройство или схема [3].
Обособени части от проектираното устройство или схема, които се характеризират с
изпълнението на определени функции, представляват функционални модули (ФМ)
или функционални възли. Декомпозицията на една сложна система на отделни
подсистеми, които са свързани с други ФМ и изпълняват конкретни функции, се
извършва по йерархичен принцип.
КП в електрониката обхваща дейностите, свързани с пространственото
разположение, формата и размерите на ФМ (елементи, блокове или устройства), а
така също осигуряването на необходимите механични характеристики на
конструкцията на системата. Най-често там се решават задачите за компоновка,
разместване на дискретните модули и трасировка на съединенията между тях.
Поради недетерминираният характер на тези задачи значителни трудности
възникват при тяхната алгоритмизация. В много практически случай решаването им
се определя от математическия модел на конструктивното проектиране и умението
да се прилагат евристични методи.
Декомпозиция.
Декомпозицията е техника, която може да се използва в повечето от етапите на
проектирането. Чрез нея се постига:
 Детайлизиране на обекта.
 Изясняване и нагледно представяне структурата на обекта.
Декомпозицията се реализира чрез метода TOP-DOWN (“от горе - надолу” или “от
общото към детайлното”). При него обекта постепенно се разделя на самостоятелни
поделементи дотогава, докато се стигне до така наречените черни кутии – елементи,
които не могат да се разделят. При прилагане на този метод се получава
дървовидна структура.
79

ХХV INTERNATIONAL CONFERENCE „MANAGEMENT AND QUALITY” FOR YOUNG SCIENTISTS
11 – 12 May 2016, Faculty of Technics and Technologies - Yambol

Декомпозицията освен за обекта може да се приложи и за процеса на
проектиране. Той се представя като крайно подредено множество от функционални
етапи, за които:
 Всеки етап се свързва с определен абстрактен модел с възможности за
реално приложение в система от потребителски ограничения;
 На всеки етап се съпоставя коректно дефинирано крайно множество от
проектантски подзадачи;
 Решаването на всяка проектантска задача се осъществява в рамките на
система от критерии за оценка на решенията;
 Границите между етапите се определят с оглед минимизиране на обема на
междинните резултати;
Задачи свързани с декомпозиция
Задачата за компоновка
Компоновката на функционалните елементи и възли в конструктивни модули е
една от задачите на конструктивното проектиране. То е свързано с първоначалното
разполагане на конструктивните модули в конструктивното поле. Изходната
информация за извършване на компоновката са резултатите от функционалното
проектиране представени във функционалния проект. [2]
При конструктивното проектиране конструкцията на ЕУ се разглежда като
съвкупност от отделни конструктивни модули, свързани помежду си по определен
начин. Между конструктивните модули също може да се установи йерархия в
зависимост от сложността им.
Разпределянето на функционалните елементи и възли по отделни
конструктивни модули е част от задачата на компоновката. То е йерархичен процес,
който може да се изпълнява в две посоки – в посока на увеличаване на нивата и в
посока на намаляване.
В първия случай разпределението на функционалните елементи е в посока от
долу на горе. Първоначално се компоноват функционалните възли от най-ниското
ниво. След това следващите функционалните възли се компоноват в конструктивни
модули от по-горни нива.
При втория случай разпределението на функционалните елементи е в посока
от горе на долу. Първоначално се определят функционалните възли от най –
високото ниво. За тях се намира съответствието с конструктивните модули от
съответното ниво. След това за всеки функционален възел от по-ниско ниво се
определя конструктивния модул.
Задачата за компоновката може да се разглежда в два аспекта: компоновка с
образуване на произволни функционално – конструктивни
модули (ФКМ) и
компоновка с образуване на предварително зададени ФКМ.
При компоновката в произволни ФКМ се осъществява разбиването на
функционалния проект на модули при следните ограничения:
 Брой функционални възли във ФКМ;
 Брой на връзките между отделните ФКМ;
 Сложност на отделния ФКМ;
 Брой на вътрешните връзки във ФКМ;
 Заемана повърхност от ФКМ и т.н.
Класификация на алгоритмите за компоновка.
Целта на всички алгоритми за решаване на задачата за компоновка е да се
намали броят на проверяваните варианти, при което полученото решение да бъде
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близко до оптималното.
От гледна точка на процеса на намиране на решение алгоритмите за
компоновка могат да се разделят на конструктивни и интерационни. Конструктивните
алгоритми се характеризират с това, че дават решение след окончателното си
завършване. Интерационните алгоритми обикновено започват работата си, след
като е получено някакво решение. Тяхната цел е чрез подходяща промяна в
полученото решение да се достигне по-добро.
Алгоритмите за компоновка се разделят на две основни групи: Алгоритми за
формиране на произволни ФКМ и алгоритми за формиране на ФКМ със зададена
структура. Тази класификация е показана на фиг.4.
Алгоритми за компоновка

Алгоритми за формиране
на произволни ФКМ
Последователен
алгоритъм
Последователно паралелен
алгоритъм

Алгоритми за формиране на
ФКМ със зададена структура

Алгоритми от
линейното
програмиране

Интерационни
алгоритми

Последователен
алгоритъм
Алгоритми от
линейното
програмиране
Алгоритми с
разпознаване

Фиг.4. Класификация на алгоритмите за компоновка.
Последователен алгоритъм
Структурата на обекта може да се представи чрез топологичен граф. Така
задачата за декомпозиция на схемата се привежда към задача за декомпозиране на
графи.
При този алгоритъм за декомпозиция за първи връх в първия подграф се
избира най – слабо свързания. Първоначално за графа се образува матрица на
съседство. Сумират се елементите на всеки един ред от матрицата. Отделните суми
за всеки ред се записват във вектор α. Елементите на вектора се изчисляват по
следната формула.

Означението на реда на матрицата R, за който α е с минимална стойност,
определя първия връх в първия подграф. Определят се съседите на този връх и се
добавят в множество. Търсят се броя външни връзки, между върха
и всеки един
от неговите съседи, по формула (2). В подграф се добавя този съсед на , с който
той има минимален брой външни връзки.
където:
- и са съответно индексите на редовете от матрицата на съседство,
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-

и

са елементи от вектора α ,

-а
е съответно елемент от матрицата R.
Друг вариант на последователния алгоритъм е последователно-паралелен
алгоритъм. Същността на този алгоритъм се състои в намирането на определен
брой „зародиши“, т.е. върхове с най-голямо тегло. Всеки от тях образува отделен
подграф. Определят се и останалите върхове в тези подграфи. Получените
подграфи могат също да се декомпозират.
Интерационен алгоритъм
За този алгоритъм също се създава матрицата на съседство R. От нея се
образуват подматрици Q и T. Q е квадратна матрица с размери
, където n е
броя на върховете в първия подграф, а Т е матрицата в дясно от главния диагонал.
В този алгоритъм отново се пресмятат елементи на вектор α по следната
формула.

където
- сумата на елементите в подматрицата Q за i-тия ред;
- сумата на елементите в подматрицата B за i-тия ред;
- сумата на елементите в подматрицата под главния диагонал за i-тия ред
- сумата на елементите в подматрицата Т за i-тия ред.
Проверява се вектора α дали има положителни елементи. Ако във вектор α се
съдържат стойности по-големи от 0, то се отделя нова празна матрица B с размери и
означения като на матрицата Т.
Елементите на тази матрица се пресмятат по формула (2). Определя се
елементът с най-голяма стойност от тази матрица. Означението на реда и стълба в
който се намира този елемент определят двойката върховете (редове, стълбове).
Размяната на техните места води до подобрение на решението. След всяка размяна
е необходимо отново да се определят стойностите на вектор α. Алгоритъмът се
изпълнява, докато стойностите на елементите на вектора α се получат по-малки от
нула.
Заключение:
В доклада са разгледани задачи и етапи при автоматизираното проектиране.
Акцентирано е на задачи, свързани с принципа на декомпозиция. Предложена е
класификация на алгоритмите за тяхното решаване.
Литература:
1. Кукенска В., Разработка на модулна учебно изследователска диалогова
система за автоматизирано схемотехническо проектиране в електрониката.,
Дисертационен труд, Габрово, 1998.
2. Димитров, Й. Б., Л. Х. Райковска, В. И. Фурнаджиев, Автоматизация на
проектирането и конструирането в електрониката, Техника, София, 1991.
3. Кукенска В., Автоматизация на инженерния труд, Васил Априлов, Габрово,
2004.

82

XХV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” ЗА МЛАДИ УЧЕНИ
11 и 12 май 2016 г.
Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, Тракийски университет
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Abstract: The report presents developed software tools for measuring color with a
video camera. The system is suitable for use in technical specialties in the faculty
"Engineering and Technology" - Yambol because it can obtain complete information about
the measurement object at the pixel level, rather than in separate parts of the object as the
standard colorimeters. It is proven by the obtained correlation between the color measured
with the system developed and that obtained with the reference sensor for the color that is
greater than 0,9 and the deduced equations for correction values of the color measured
with a video camera.
Keywords: Colorimeter, Camera, Color model
1. Увод
Оптичните измервания са изключително важни за развитието на
съвременното общество. Точността на измерване на оптичните величини засяга
жизненоважни за човешкото здраве области, като медицина, фармация, екология,
ветеринарен и санитарен контрол, безопасни условия на труд [5].
Достоверното и точно измерване на оптичните величини е от съществено
значение за техническия и икономически успех в областта на светлотехническата
промишленост и оптичните технологии, като се започне от производството на
осветителни тела и се стигне до развитието и използването на модерните системи
за оптични комуникации. Те са определящи за най-бързо развиващите се отрасли на
промишлеността, като оптоелектрониката, комуникациите и информационните
технологии, хранителни технологии, безопасност на движението. За да са
проследими и точни измерванията в оптиката е необходимо еталоните в тази област
да бъдат на нужното ниво [6].
Колориметърът е измервателен уред, използван за определяне на цвят във
вид на стойности от известните цветови модели. Колориметрите се използват от
дилъри на диаманти за определяне на прозрачността на скъпоценните камъни.
Други приложения на колориметрите включват измерване на точността, качеството и
състоянието на електронни компоненти и идентифициране на пулп, хартия,
печатарско мастило.
Цел на настоящата разработка е създаване на алгоритъм в програмна среда
Matlab за измерване на цвят с видеокамера. Създадените програмни средства да са
подходящи за реализация на мобилно устройство за безконтактно измерване на
цвят.
2. Нормативни изисквания при измерване на цвят
Измерването на цвета е заложено в множество международни и национални
стандарти. В области като хранително производство, печатарска дейност, настройка
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на видео монитори, модна индустрия, производство на автомобили, безопасност на
движението. Такива стандарти са разработени и у нас и на съвременен етап те са
съобразени с тези на ISO. Работата и изследванията свързани с тези стандарти,
изпитване и създаване на еталони за измерване на цвят основно се занимава
Българският институт по метрология (БИМ). В този институт е налична лаборатория
по измерване на цветове, свойства на обектите и създаване на еталони за
колориметрични измервания.
Системата от международно признати еталони на оптичните величини е основа
на оптичните измервания. В базата данни на BIPM има признати и публикувани 8
позиции в област „Фотометрия и радиометрия“. Единицата за интензитет на
светлината, кандела (cd) е една от седемте основни единици в Международната
система (SI). Чрез нея се определят останалите величини във фотометрията, като
осветеност, яркост.
3. Колориметри предлагани на българския пазар
В таблица 1 е направен сравнителен анализ на спектрофотометрите,
предлагани на Българския пазар. Тук сравнението е направено от гледна точка на
това дали разглежданият уред е преносим, има ли визуализация на цвят, работи ли
с кювета т.е. на преминаване и представяните цветови модели, в които се измерва
цвета с конкретния уред и дали може да се измерва и спектър. Освен посочените в
таблицата характеристики, при избора на колориметър, в литературата се посочва,
че трябва да се съблюдават и техническите възможности на колориметъра, които са
посочени по-долу.
Таблица 1. Колориметри, предлагани на Българския пазар
Модел
PCE-RGB2
Hach DR 900
RM200QC
Lovibond PFX 195/1
Q-CL-10
COL-BTA
Spyder2PRO

Брой цветови модели
2
Не е известно
неизвестно + спектър
9 + спектър
неизвестно + спектър
Неизвестно + спектър
Не е известно

Визуализация на цвят
Не
Не
Да
Не
Не
Не
Не

Работа с кювета
Не
Не
Не
Да
Да
Да
Не

4. Предимства на използването на видеокамера като колориметър
Колориметрите са устройства, които измерват цвета на даден обект или
вещество за да бъдат категоризирани в зависимост от цветовата диаграма, с която
разполагат. Те могат да бъдат използвани за откриване на наличието на химически
вещества във вода, за оценка на бижута, или дори да помогне на сляп човек да
избере нова дреха в магазин. Въпреки това, колориметри са известни с това, че
имат някои ограничения. При всеки един обект има разлики в наблюдаваните
цветове, независимо че е съставен от един и същ материал. Това е породено от
различията в отблясъка от повърхността. Светлината се отразява под ъгъл равен по
големина, но противоположен на този, на който се намира източникът. Този
компонент се нарича огледално отразена светлина. Има и друг вид светлина, която
е разпръсната в различни посоки. Нейното отражение се нарича дифузно, а сумата
от двата вида отражения се нарича общо. При обектите с лъскави повърхности
количеството на огледално отразената светлина е относително по-голямо от това на
дифузната. Обратното явление с относително повече дифузна светлина се
наблюдава при неравни повърхности [4,6,8].
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Важно е, че когато ъгълът на отражение съвпада с ъгъла на наблюдение се
получава промяна в наблюдавания цвят. Затова и при измерването ъгълът на
отражение се пренебрегва и се измерва само дифузионното отражение. Цветът на
самите обекти не се променя, тъй като материалът в тях е същия. Промяната е във
възприятието от страна на наблюдаващия. Още по-сложно става, когато навлезем в
измерването на специални цветове и повърхности.
Измежду признаците на качеството, цветът е специално значение защото той
се гледа с голяма критичност от потребителите и често той е критерий за избора на
хранителен или технически продукт или за отхвърлянето му [1,5].
Например цветът на хранителните продукти е труден за оценяване защото в
различните части на продукта при еднаква повърхностна структура не е еднакъв.
Чрез цифровия анализ на изображения на повърхностните цветови характеристики
на хранителните продукти е възможно да се сегментират изображенията например
на мазнините, костите и мускулната тъкан. В резултат на това цветът на
мускулатурата може да се оцени спрямо интересуващия ни мускул в парче месо, без
да се влияе от оцветяването на костите и мазнините. По същия начин цвета на
мазнините може да се извлече без да се влияем от другите тъкани дори и мазнините
да не са толкова значителен фактор за определяне качеството на месото.
Събраната информация ще създаде обективни критерии при оценка на качеството
на месото. Този тип информация не е постижима за други устройства като например
колориметър [1].
Чрез колориметъра могат да бъдат измервани цветовите свойства на обект.
Това дава прецизни резултати, но те се получават точка по точка. От тук този тип
измерване е времеемко и затруднява измерването на пространствени данни. Освен
това колориметрите имат и значително по-висока цена в сравнение с цифровите
камери [5,7]. Посочените предимства на видеокамерите като достъпна цена,
възможност за измерване на цвят едновременно в няколко области на обекта,
безконтактно заснемане, предизвиква интерес у изследователите дали тези
устройства могат да бъдат използвани за безконтактно и бързо получаване на
информация за цвета на обекти [1,3,5,9,10]. В таблица 2 е направен преглед на
разработките в тази област през последните години.
Таблица 2. Примери за използване на видеокамери като колориметър
Година на
публикуване
2000
2003
2006
2006
2010
2013
2014
2014
2014

Измерване на:
Цвят
Цвят
Цвят
Цвят
Съпротивление
Цвят
Цвят
Цвят
Цвят

Директно отчитане
на параметър
Не
Не
Не
Не
Да
Да
Не
Да
Не

Използване на
мобилно устройство
Не
Не
Не
Не
Не
Да
Не
Да
Не

Работа с
кювета
Не
Не
Не
Не
Да
Да
Не
Да
Не

5. Избор на цветови модели
Изборът на цветови модел е една от основните теми в областите на дизайна,
оценката на качеството на хранителни и промишлени продукти, печата. Това е така
поради спецификата на всяко производство и продукт [2,10]. При всяко от тях се
използва различно цветово пространство, но за да има преносимост на
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информацията за продуктите, те трябва да се подготвят за следващи етапи по
определени начини. По тази причина изборът на правилния цветови модел е от
особено значение.
Като критерий за избор на цветови модели при изграждането и изследването на
система за измерване на цвят с видеокамера е избран, какви цветови модели се
използват в направленията, в които е насочена учебната и изследователска дейност
във факултет „Техника и технологии“ – Ямбол (ФТТ).
Четирите професионални направления, в които се провежда учебна и научна
дейност на ФТТ са: „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и
автоматика“, „Хранителни технологии“, „Енергетика“.
В таблица 3 са посочени обобщени резултати от проучване за използваните
цветови модели в учебната и изследователска дейност на ФТТ.
Таблица 3. Цветови модели, използвани в техническите направления
Направление

Използвани цветови модели

Машинно инженерство
Електротехника, електроника и автоматика
Хранителни технологии
Енергетика

RGB, Lab, CMYK, спектър
RGB, XYZ, Lab, HSV, YIQ, RYB, спектър
Lab, HSV, HCL, спектър
Спектър

6. Конфигурация на програма за измерване на цвят
За целите на настоящата работа е използвана система за получаване на
цветни цифрови изображения, разработена в катедра „Електротехника, електроника
и автоматика“ на факултет „Техника и технологии“ – Ямбол (фигура 1).

Фиг. 1. Система за измерване на цвят с видеокамера – общ вид

Видеокамерата е Konig USB Micro 10, монтирана на подвижно рамо,
позволяващо промяна на височината на заснемане. Модулът за осветление на
работната зона дава възможност за настройка на светлината и премахване на
шумовете. В корпуса на камерата са вградени светодиоди с бяла светлина, с
дължина на вълната 450nm, която е насочена срещу заснемания обект. В основата
на лабораторната постановка е осигурено осветление, като излъчваната светлина е
насочена срещу обектива на камерата и по този начин могат да бъдат получавани
силуета и формата на заснемания обект. Охлаждането на основата се осигурява с
вентилатор.
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В комплекта на камерата е включен софтуерния пакет VP-Eye, чрез който
камерата се калибрира и се реализират реални измервания на обекти. Програмната
система предлага функции за корекция на хистограмата на изображението с цел
потискане на шумове в него. Резолюцията на заснемане е от 640х480 до 1200х768
пиксела. Захранването на видеокамерата и комуникацията с персоналния компютър
става чрез USB връзка.
Видеокамерата използва вградените в операционната система Windows
съвместими драйвери. Първоначалната настройка на камерата е направена с
вграденото в Matlab приложение Image Acquisition Tool. След тази първоначална
настройка се изпълнява алгоритъма, представен в таблица 4.
Таблица 4. Алгоритъм за измерване на цвят с видеокамера
Етап

Действие

А

Заснемане на изображение с
видеокамера

Б

Извличане на стойностите на R,
G и B цветовите компоненти

Г
Д
Е
Ж
З
И

Нормиране на R,G,B цветовите
компоненти
Преобразуване в HSV
Преобразуване в XYZ
Преобразуване в Lab
Преобразуване в CMYK
Преобразуване в YIQ
Преобразуване в RYB

Й

Обобщаване на резултатите

В

Описание
Активира се видеокамерата;
Настройва се резолюция 320х240;
Заснема се изображение и му се присвоява
променлива.
От полученото изображение се отделят трите
цветови компоненти и се осредняват техните
стойности
Получените стойности на R,G,B компонентите са в
диапазона 0÷255 и те се нормират в диапазона 0÷1

Преобразуванията между цветовите модели и
цветовите схеми са направени по математическите
зависимости

Получените стойности на цветовите компоненти от
отделните модели се поставят в обща матрица

7. Настройка на система за измерване на цвят с видеокамера с двуцветен
еталон
Анализът на цветовете е извършен чрез трансформация на RGB
изображението в CIELab цветови модел.
Използван е еталон за калибриране по бял и черен цвят Lovibond със сериен
номер 12064, произведен 2006 година (фигура 3 а)). 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.

150
100
50

200
150

250
y = 0,8303x + 23,941
R² = 0,9995

150

100

100

50
0

0
0

50 100 150 200 250
R еталон

y = 0,7471x + 23,316
R² = 0,9993

200

В измерено

250
y = 0,839x + 24,66
R² = 0,9994

200

G измерено

R измерено

250

0

50 100 150 200 250
G еталон

50
0
0

50

100 150 200 250
В еталон

R
G
B
Фиг. 2. Корекция на цветови компоненти по двуцветна еталонна скала
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Еталоните за цвят и сензора за цвят, използвани в настоящата работа са
представени на фигура 3. Характерно за тези еталони е, че е необходимо да се
подменят през определен период, посочен от производителя.

а) двуцветен

б) 24-цветен
Фиг. 3. Еталони за цвят и сензор за цвят

в) Сензор за цвят

8. Настройка на видеокамера с еталон за 24 цвята
Основен етап при работата на една система за измерване на цвят е
периодичната й настройка. Тази донастройка има за цел да премахне шумовете
внесени във видео сензора, електрониката и оптиката и след това е възможно да се
коригира нелинейността в изхода му.
Настройката на системата за измерване на цвят е реализирано чрез еталонна
цветова скала с 24 цветни полета (x-Rite Color Checker Classic), предназначена за
калибриране и оценка на цветовъзпроизводството на цифрови камери и други
цветовъзпроизвеждащи устройства. Всеки цвят в скалата съответства на цвета на
естествен обект и отразява светлината по същия естествен начин. С помощта на
еталонната скала може да се прогнозира и контролира начинът, по който ще
изглеждат цветовете на изображенията в различни условия на осветление. Тази
скала може да бъде използвана за настройка на белия баланс на цифровите камери,
което гарантира точно, равномерно и неутрално възпроизводство на белия цвят при
всички условия на осветление.
На фигура 4 са представени измерените стойности за R цветова компонента с
камерата от еталонната скала.
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200

200

R measured

150
100
50

B measured

250
G measured

250

150
100
50
0

0
0

700
1400 2100
number of measurement
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1400

2100
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0
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1400

2100

Number of measurement

а) R компонента
б) G компонента
в) B компонента
Фиг. 4. Измерени стойности на RGB цветови компоненти от еталон

Основният метод, който е използван е заснемането на еталон, съдържащ 24
цветни образци с известни стойности за цветовете които в последствие се сравняват
с получените от видео сензора при стандартно осветление на сцената. Както се
вижда от фигура 5, коефициентът на регресия R2 за трите компоненти е по-голям от
0,9, което показва, че полученото калибровъчно уравнение е точно (при ниво на
значимост p=0,05). При тази настройка се търси линейна зависимост между
стойностите на измерения и еталонния цвят, представени в RGB цветови модел като
за всяка цветова компонента е изведен отделен линеен модел.
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Фиг. 5. Еталонни и измерени стойности на RGB цветови компоненти

Като еталонни стойности са използвани тези, измерени с колориметър,
използващ калибриран цифров сензор за измерване на цвят в RGB цветови модел.
Сензорът за цвят е изграден като модул от сензор за цветове TCS34725, който е с
вграден IR филтър и сензорни елементи за RGB и бяла светлина. Има цифров I2C
интерфейс и се отличава с много висока чувствителност и динамичен обхват
3800000:1, позволяващи използване на модула и зад тъмно стъкло. TCS34725 е
монтиран върху платка с размери 20х20mm, с два монтажни отвора и разстояние
между пиновете 2,54mm. Работното напрежение на сензора е 3,3V, захранва се с
напрежение 3÷5V през DC регулатор и има конвертор на логически нива,
позволяващ използване на модула и с микроконтролери работещи на 5V. Добавен е
светодиод с неутрална светлина, управляван от MOSFET, за осветяване на
изследвания обект.
По-широко приложение системите за измерване на цвят с видеокамера биха
получили ако отговарят на изискванията на потребителите за висока точност.
В практиката се появяват много повече грешки, които са комбинация от
грешките в различните компоненти и тяхното отделно измерване не винаги е
целесъобразно. Формата на грешките е твърде комплексна и невинаги може да се
представя с елементарни криви. Например в случаите на отклонение на обектива
грешката може да бъде от неточното фокусиране, както и неправилно монтиране на
обектива към камерата. В по-тежките случаи се препоръчва използването на
нелинейните методи.
9. Заключение
Системите за анализ и обработка на изображения, използващи видео сензор са
се доказали като успешни за обективно измерване на цвета по повърхността на
различни земеделски, хранителни и технически продукти. Този метод за компютърна
обработка на информация включва заснемането, обработката и анализа на
изображения, улесняващо обективното и неразрушително определяне на
визуалните качествени характеристики на хранителни и нехранителни продукти като
се характеризира с ниска цена на апаратната част и възможност за непрекъснато
измерване в производствени и лабораторни условия.
В настоящия доклад е представен програмен инструментариум за измерване
на цвят с видеокамера. Тази система е подходяща за приложение в учебната и
научна дейност във факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, защото може да се
получава пълна информация за измервания обект на ниво пиксел, вместо в отделни
части от обекта, както е при стандартните колориметри. Това е доказано с
получената корелация между цвета, измерен с разработената система и този,
получен с еталонния сензор за цвят, която е над 0,9. Изведени са уравнения за
корекция стойностите на цвета измерен с видеокамера.
На следващ етап се предвиждат експерименти за определяне периодичността
за калибриране на системата.
89

ХХV INTERNATIONAL CONFERENCE „MANAGEMENT AND QUALITY” FOR YOUNG SCIENTISTS
11 – 12 May 2016, Faculty of Technics and Technologies - Yambol

10. Литература
[1] Златев Зл., Г. Шивачева, А. Димитрова, Разпознаване на обектни области
на хранителни продукти с документ камера по колориметрични методи,
Научни трудове на Русенския университет – 2015, том 54, сер. 10.2,
ISSN 1311-3321, pp. 175-179
[2] Кирилова Е., П. Даскалов, Р. Цонев, Ц. Драганова, Подбор на комплекс от
информативни цветови признаци за разпознаване на царевични семена,
заразени с Фузариоза (Fusarium Moniliforme), Научни трудове на РУ, 2010,
том 49, сер.3.1, pp. 125-130
[3] Georgiev G., N. Georgieva, Investigation possibilities for the use of free software
for data processing used for accurate measurement details through
photogrammetry, ARTTE Vol. 2, № 3, 2014, ISSN 1314-8796 (online), pp 202210
[4] Georgieva Kr., Ts. Georgieva, E. Kirilova, P. Daskalov, Classification of healthy
and diseased vine leaves using color features, Applied Researches in Technics,
Technologies and Education, 2015, № 3, ISSN 1314-8788, pp. 296-302
[5] Intaravanne Y., S. Sumriddetchkajorn, Baikhao (rice leaf) app: a mobile devicebased application in analyzing the color level of the rice leaf for
nitrogenestimation, Proc. SPIE 8558 (2012) 85580F
[6] Intaravanne Y., S. Sumriddetchkajorn, J. Nukeaw, Cell phone-based twodimensional spectral analysis for banana ripeness estimation, Sens. Actuators, B
168 (2012), pp. 390-394
[7] Mladenov M., St. Penchev, M. Dejanov, Complex assessment of food products
quality using analysis of visual images, spectrophotometric and hyperspectral
characteristics.// International Journal of Engineering and Innovative Technology
(IJEIT), No Vol. 4, Iss., 2015, ISSN 2277-3754, pp.23-32
[8] Sanmartín P., E. Chorro, D. Vázquez-Nion, F. M. Martínez-Verdú, B. Prieto,
Conversion of a digital camera into a non-contact colorimeter for use in stone
cultural heritage: The application case to Spanish granites, Measurement, vol.56
(2014), pp.194-202
[9] Sumriddetchkajorn S., K. Chaitavon, Y. Intaravanne, Mobile device-based selfreferencing colorimeter for monitoring chlorine concentration in water,
Sens.Actuators, B 182 (2013), pp.592-597
[10] Zlatev Zl., J. Ilieva, Design of textile patterns by using colors from the bulgarian
national costumes, ARTTE Vol. 3, No. 4, 2015, ISSN 1314-8796, doi:
10.15547/artte.2015.04.004, pp. 309-316
Изследванията в настоящия доклад са подрепени по проект 5ФТТ-2014 г.
„Приложение на дигиталните технологии в обучението по техническите дисциплини
и адаптирането на преподавателите към тях“.

90

XХV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” ЗА МЛАДИ УЧЕНИ
11 и 12 май 2016 г.
Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, Тракийски университет
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Abstract: In this paper is presented an algorithm which could be used for
identification of the amount of pores in white brined cheese, by analyzing of the color
features in image. The resulting images are segmented by classifying the pixels as cheese
or background according to their color values of SHSV color component. As a criterion is
used coefficient of threshold. Additional studies are conducted to refine the limits and
criteria for reducing the error of measurement.
Keywords: White brined cheese, Image analysis, Quality evaluation
1. Увод
Една от основните групи храни в ежедневното меню на българина е тази на
млечните продукти. Сред тях най-консумирани и предпочитани продукти са киселото
мляко, бялото саламурено сирене и кашкавала. Търсенето на тези продукти е
относително постоянно с незначителни сезонни колебания [8]. Причина за
постоянния характер на потреблението е високата им хранителна стойност и
относително ниската им продажната цена.
Здравословното хранене, ефектът на новите храни и добавки са от съществено
значение за здравето на съвременния човек. През последните десетилетия
познанията в това направление значително нараства.
Воден екстракт от сухи плодове на шипка, добавен в количество 5 , 10 и 15%
спрямо пастьоризираното мляко е подходяща добавка за получаване на кисело
мляко с функционално предназначение. Добавянето на екстракт от шипка не влияе
съществено и върху количеството отделен цвик, което се потвърждава получените
експериментални резултати [13]
Осигуряването на високо качеството на млечните продукти, както и
създаването на автоматизирани системи и технологии с намалени енергийни
разходи е една от приоритетните политики на Европейския съюз. Тя е намерила
отражение в редица национални и международни стандарти и нормативни
документи, европейски програми, директиви и решения. В тях е обхванат цялостния
процес, свързан с осигуряване на качеството на млечните продукти, от
производството на суровините, до оценката на качеството и съхранението на
продуктите. Контролът и управлението на качеството на храните е важен елемент на
тази верига [9,10].
Оценяването на качеството на млечните продукти е сложен процес, базиран на
знания, умения, опит и човешка интерпретация. В основата на оценките за качество
стои определянето на редица характеристики на продуктите, свързани с форма,
цвят, абсолютна маса, относително тегло, влажност, състав, вкус, мирис, наличие на
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външни и вътрешни дефекти, наличие на различни заболявания. Преобладаващата
част от тези характеристики се определят от експерти чрез визуални или други
сензорни оценки. Обща тенденция в последните години е рязкото повишаване на
ефективността на този процес, изразяващо се в подобряване точността на оценките,
намаляване на времето, за което те се извършват и най-вече свеждане до минимум
на субективността в процеса на окачествяване [3].
Един от методите за бърза и недеструктивна оценка на млечни, както и други
хранителни продукти е анализа и обработката на изображения [3,4,5,6,11,12].
Целта на настоящия доклад е изследване на възможността за прилагане на
система за получаване и обработка на изображения при оценка качеството на бяло
саламурено сирене.
2. Изложение
Проблемът за качествения контрол на млечните продукти съпровожда цялата
история на хранителното производство. В миналото оценката на различните
признаци за качество се е базирало изцяло на сетивна преценка на човека, така че
оценката на качеството е била по скоро изкуство, отколкото наука. Развитието на
обективната методология за окачествевянето на сирената през последните три
десетилетия значително намалява мястото на субективните решения [6,8].
Те едва ли могат да бъдат задоволителен и достатъчен критерий в голям
мащаб, за широк кръг от операции. Например фактори като зрителна умора,
отсъствие на цветова памет, различия в цветовото разграничаване между отделните
хора, различия в осветлението и др.значително влияят върху решението на човека
при визуалното определяне на качеството на продукта. Освен това човешкото око
оценява само външния вид на продукта, а при редица продукти трябва да бъдат
открити не само външните, но и вътрешните дефекти. Визуално това може да стане
само след разрушаване на продуктите. И именно за това са необходими нови идеи,
методи и алгоритми, с помоща на които да се прецезира и напълно да се
автоматизира целия процес, свързан с окачествяването.
В областта на теорията и практиката на науката за храните обикновено се
твърди, че качеството е важно и необходимо, че то трябва да се проверява.
Проверките осигуряват суровини, които са с високо качество на база на определяне
на химични, физични, спектрални, сензорни и други характеристики на храните,
когато те са в корелация с критериите за качество [12]. В търсене на нови методи за
неговото определяне се провежда интензивна изследователска работа за намиране
на нови показатели за качество. За определяне на качеството на хранителните
продукти най-често използваните показатели са представени в таблица 1
Таблица 1. Качествени показатели за млечни продукти [3,8]
Главни фактори

Показатели
Размер (големина) обем, тегло, форма;
Цвят, блясък, гланц, чистота, зрялост;
Външен вид
Дефекти: външни, вътрешни – морфологични, физико-механични,
физиологични, патологични, ентомологични
Твърдост, плътност, крехкост, хрупкавост, шупливост, влакнест, зърнест,
Текстура
сочност
Сладък, горчив, кисел, солен, лютив, стипчив, сипкав, брашнест, пикантен,
Вкус и аромат
ароматен
Хранителна стойност Протеини, липиди, въглехидрати (вкл. диетични влакна), витамини, минерали
Естествено попаднали токсиканти
Безопасност
Контаминанти (химически остатъци, тежки метали, нуклеиди, ксенобиотици)
(безвредност)
Микотоксини; Микробиални контаминанти
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Окачествяването на сирената у нас се извършва по основни показатели, които
са регламентирани в БДС 15-2010 [1] и които определят потребителната и търговска
стойност на сиренето. Един от основните качествени показатели за сирене, е
разрезна повърхност, строеж и цвят. Качественото сирене трябва да има гладка
повърхност, с порцеланов лом, със или без единични бактериални шупли
повърхност. За определянето на шупливостта могат да бъдат използвани системи за
анализ на цветни изображения [12]. Шуплите в сиренето могат да бъдат
микробиологични (малки и гладки) или технологични (големи и с различни размери).
Технологичните се дължат на степента на пресоване на сиренината, докато
микробиологичните са следствие на недобра хигиена по време на производствения
процес, при което се развиват газообразуващи бактерии.
Поради това, че шупливостта се разпознава по външни признаци се търсят
методи, които да наподобяват визуалната оценка на експерта.
Публикуваните известни резултати отнасящи се до темата [3,8,11] – оценка на
качеството на млечни продукти, чрез анализ на цветни цифрови изображения,
спектрален и хиперспектрален анализ показва, че съществува необходимост от
реализирането на по-задълбочени изследвания на прилаганите досега подходи,
което да доведе до подобряване и бързодействие на процеса на оценка на
качествените показатели, което ще улесни внедряване на резултатите в
автоматизирани системи. Това налага измерване, анализ и оценка на множество
параметри по отношение на изменението в характеристиките на изследваните
продукти при стареене и съхранение.
Методите базирани на анализ на цифрови изображения се основават на
информацията за изследвания обект, получена под формата на изображение.
От получаването на информацията за сиренето до крайната оценка за
качеството му се извършват последователно редица процедури.
При цветните изображения всеки пиксел се описва с три групи числа, които
представляват стойностите на три основни цвята – червен, зелен и син, формиращи
базов RGB цветови модел. Многообразието от съществуващите цветови модели
като RGB, Lab, HSV, XYZ [5], в които може да се представи едно цифрово
изображение налага използването освен на базовия RGB и на други цветови
модели. Преминаването от един в друг цветови модел се извършва посредством
линейни или нелинейни преобразувания.
За по-ефективно откриване на шуплите в разрезната повърхност на сиренето е
целесъобразно да се използват само тези от използваните признаци, които носят
полезна информация. Методите за оценяване на самите признаци са също
многообразни. Най-често използвани са статистическите методи [3,11], които отново
са свързани със значителни математични изчисления и време за обработка на
данните.
3. Материал и методи
За заснемане на изображенията е използвана 8-битова цифрова камера с
разделителна способност 2.1 мегапиксела. Камерата е фиксирана на височина 30 см
от обекта. За осветление е използвана флуорисцентна лампа. Времето за
експозиция е 15 секунди при фокусно разстояние F=5.6. Височината до обекта и
осветлението са избрани така, че да бъде обхванато цялото парче сирене и да се
вижда възможно по-малка част от фона. Избран е подходящ цвят на фона за полесно премахване при обработка на изображението.
За целите на експеримента са използвани 5 извадки от 30 парчета сирене.
Отчетени са тъмния сигнал и изображението.
Обработката на изображението е извършено чрез следния алгоритъм:
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 Преобразуване на изображението от RGB в HSV;
 Разделяне на изображението на неговите H, S и V компоненти;
 Извършване на прагова сегментация на пикселите в точния обхват на S
областта;
 Използване на предварително създадена библиотека, съдържаща
стойностите на S компонентата, по които се разпознават шуплите;
 Определяне размера, позицията и броя на шуплите.
4. Резултати и дискусия
Основната задача при обработката е да се цифровизира изображението за да
се извлече информация за формата и размера на дефектите по сиренето.
Следващата стъпка от анализа е да се извърши прагова сегментация на
изображението (thresholding), при което изображението се преобразува в черно-бяло
(двоично изображение). Двоичното изображение е 8-битово и цвета се изменя от 0
за черно до 255 за белия цвят. От тук всички пиксели по-малки или равни на 100 са
черни, а всички по-големи от 100 са бели.
Подходящ за решаване на конкретната задача се оказва HSV модела на
визуалното изображение и по-точно неговата S-компонента (Saturation). В
програмната система Matlab, нейната стойност се изменя в интервала 0÷1.
Разпределението на цветовете в този диапазон е както следва: 0,2 – Red (червено),
0,6 – Yellow (жълто), 0,75 – Green (зелено), 0,5 – Cyan (циан), 0,7 – Blue (синьо) и 0,9
– Magenta (маджента) [2,7].
Това разпределение на цветовете се оказва подходящо за решаване на
конкретната задача, защото степента на отлонение от формата се определя от
количественото съотношение на червеното към зеленото и от там броя на пикселите
в бинарното изображение.
Подходящо в случая е използването на кумулативното свойство за Sкомпонентата на цветовия модел. Свойството се състои в проверка за броя пиксели
с определена стойност, като полученият брой се натрупва към вече получените
резултати за предходни стойности на пикселите. S компонентата се изменя в
диапазона 0-1 и определянето й се извършва по следвната формула:
(1)
За отделянето на региони базирани на разликата в S-компонентата на
изображението се определят тези пиксели, които принадлежат определен интервал
[low, high]. Границите на този интервал са предварително експериментално
определени, за което са използвани изображения на сирене с различни по големина
шупли. Получава се бинарна матрица на изображението, представящо в бяло
засегнатите участъци и в черно плътните. Чрез определяне сумата от площите
запълнени с 1 се изчислява процентното съотношение на шуплите спрямо здравата
част на парчето сирене, от където се формира качествена оценка за разрезната
повърхност на сиренето.
Изследването на всеки един обект е извършено в следната последователност:
 Преобразуване на изображението от RGB в HSV;
 Разделяне на изображението на неговите H, S и V компоненти;
 Извършване на прагова сегментация на пикселите в точния обхват на S
областта;
 Използване на предварително създадена библиотека, съдържаща
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стойностите на S компонентата, по които се разпознават шуплите;
Определяне размера, позицията и броя на шуплите

Фиг.1.Обща грешка за 5 образеца при изменение прага на сегментация (Threshold)

На фигура 1 са представени като пример резултати от разпознаване на шупли
по разрезната повърхност на бяло саламурено сирене в зависимост от изменението
на прага на бинаризация „Threshold”. Резултатите показват, че при стойности на този
праг 40÷80% (0,4÷0,8), общата грешка от определяне на шупливост е до 5%.

в) Разпознаване на шупли при
Threshold=0,5
Фиг.2. Пример за разпознаване на шупли в бяло саламурено сирене

а) Оригинално изображение

б) вид в SHSV областта

Threshold

Брой шупли

точност на
разпознаване

Брой шупли

точност на
разпознаване

Брой шупли

точност на
разпознаване

Брой шупли

точност на
разпознаване

Брой шупли

точност на
разпознаване

Таблица 2. Резултати от анализа

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

9
13
3
24
34
34
21
21
8

26%
38%
9%
71%
100%
100%
62%
62%
24%

22
34
65
72
72
55
31
23
15

31%
47%
90%
100%
100%
76%
43%
32%
21%

10
22
44
89
104
103
94
22%
16%

10%
21%
42%
86%
100%
99%
90%
21%
15%

8
7
5
35
36
36
9
7
9

22%
19%
14%
97%
100%
100%
25%
19%
25%

18
22
43
97
96
87
31
18
4

19%
23%
44%
100%
99%
90%
32%
19%
4%
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На фигура 2 са представени резултати от разпознаване на шупли по
разрезната повърхност на бяло саламурено сирене при праг на бинаризация 0,5.
Резултатите показват, че общата грешка от определяне на шупливост е до 5%.
В таблица 2 са посочени резултатите за всички изследвани проби при промяна
на прага на бинаризация от 0,1 до 0,9.
5. Заключение
В настоящия доклад са представени резултати от обработка на цветни
цифрови изображения на бяло саламурено сирене с цел установяването на дефекти
по разрезната повърхност на продукта.
Когато оценката на бяло саламурено сирене се извършва с технически
средства се създава възможност за преобразуването му в непрекъснат процес,
което позволява дефектите по разрезната повърхност на продукта да се откриват с
достатъчна точност.
Предложено е използването на сегментиране на изображение след
представяне чрез S цветова компонента от HSV цветови модел. Ефективността на
на този тип обработка и анализ на изображения на сирене е доказана с резултатите
от изследването.
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Abstract: With the growth of commerce, clusters have become the mandatory
condition for economic developers around the world. In a global competition, marketers
are asking whether corporate branding can help improve their competitive position in the
new economy. The report starts with the literature review of clusters, describing a range of
strategies and their applications. The paper outlines the main benefits and value of
building strong cluster brand and working with cluster branding. Discussing difficulties and
pitfalls of companies involved in clusters and explaining the power of the brand, its nature,
and importance of branding in business markets.
Key words: brand, branding, business markets, clusters, competition
Въведение
Един от ключовите аспекти за развитие на успешен бизнес е пряко свързан с
изграждането на популярна марка с добър имидж. Независимо от мащаба на всеки
клъстер, той се нуждае от успешен брандинг и ефективна стратегия за развитието
на неговата марка, което би довело до конкурентно предимство на бързоразвиващия
се пазар. За да изясним, защо брандинга има стратегическо значение за клъстера,
представяме теоретичните концепции за клъстерите и значението на брандинга за
успешното развитие на бизнес организациите. Описани са различни модели на
клъстери, за които общия бранд се е превърнал в успешна рамка за
диференциация, приход на инвестиции, както и за национално и регионално
развитие.
Съвременни концепции за клъстерите
През последните 20 години клъстерите придобиха ключова роля за постигане
на икономическото развитие по целия свят. Регионите, в които няма изградени
клъстери се стремят да ги създадат или да предефинират своите индустрии, за да
достигнат по-голям мащаб в развитието си. Част от популярността на клъстерите се
състои в тяхната широко формулирана концепция. В превод от английски терминът
Cluster означава „грозд“, „купчина“ или „струпване“. Този превод може да се
асоциира с дефиницията на Майкъл Портър, който ги определя като „географски
концентрирани, вътрешно свързани компании и институции в определена сфера. Те
обхващат масив от свързани индустрии и други участници, важни за конкуренцията“.
(Porter, 1998).
Концепцията за клъстерите има дълга история, която се свързва с Алфред
Маршал. Той наблюдава и анализира икономическото пространство около Лондон и
достига до заключението, че организациите и предприятията в тази област били
свързани по между си от три основни фактора - работната сила, специализирани
доставчици и лесен достъп до знания и информация.
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Според Bergman и Freser (по Elgar, 2008) клъстерите могат да се разглеждат
като регионални структури, които споделят обща локация, където региона е
дефиниран като градски район, пазар на труда или друга функционална
икономическа единица.
NAICS (Nord American Industry Clasification System) разграничава клъстерите
според техните продукти (по Elgar, 2008). Те определят клъстера като компании,
които произвеждат или предлагат сходни продукти или услуги.
Майкъл Портър публикува през 1990 г. своята книга “Конкурентното предимство
на нациите”, в която акцентира върху ролята на клъстерите, като един от
двигателите на икономическия растеж. В нея той описва така наречения диамант на
конкурентните предимства.
Моделът откроява четири основни компонента, които изграждат националната
среда, в която се конкурират местни взаимосвързани фирми:
Факторни условия, които представят позицията на страната по отношение на
производствените фактори, като човешки, природни, интелектуални, капиталови
ресурси и инфраструктура, необходими за конкуриране в дадена индустрия.
Фактори на търсенето - определят търсенето на вътрешния пазар на стоки и
услуги, произвеждани от определен отрасъл или негов сегмент. Въздействайки
върху ефекта на мащаба, търсенето на вътрешния пазар определя характера и
скоростта на разработването и усвояването на нововъведенията от местните
фирми.
Фактора „Свързани и подкрепящи индустрии” се характеризира с наличието
или липсата в страната на конкурентноспособни в международен план национални
производства, които са свързани помежду си и притежават висока международна
конкурентост. Те улесняват трансфера на знания между фирмите и оказват
позитивно влияние върху продуктивността.
В детерминантата Фирмена стратегия, структура и съперничество намират
израз специфичната национална и отраслова среда, в която местните фирми се
създават, организират и управляват, както и характерът и интензивността на
междуфирмената конкуренция на вътрешния пазар.
Портър посочва две допълнителни променливи, които влияят индиректно на
диаманта. Това са случайните събития и правителството.
Под случайни събития се разбира разрушителни събития извън контрола на
фирмите и правителствата, които позволяват навлизането на нови участници,
експлоатиращи възможностите, които произтичат от променената структура на
индустрията.
Правителството може да окаже влияние върху всяка от детерминантите.
Успешните държавни политики могат да повишат шансовете за получаване на
конкурентно предимство, но няма възможност да ги създадат.
Тези шест фактора насърчават или възпрепятстват създаването на
конкурентни предимства на фирми, клъстери и нации.
Правителствени служители могат да използват модела като ориентир, как по
най-добър начин да създадат политическа рамка, подпомагаща конкретна
индустрия.
Модела на “диаманта” лежи в основата на европейските и световни инициативи
за повишаване на конкурентоспособността на районите. Поради добрите
икономически резултати в областите с ясно обособени клъстери (Велев, 2007), се
засилва и интереса към нови управленски подходи, които да стимулират
изграждането на подобни структури. Това води до нарастване на интереса към
клъстерния подход и изграждането на нови клъстерни инициативи.
Клъстерният подход предлага различен поглед върху традиционните подходи
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за развитие, при които държавата стимулира бизнеса с различни средства. Той
измества фокуса от опити за създаване на условия за разширено развитие на
отделните отрасли и предприятия, към стимулирането на комплекси от
взаимосвързани предприятия от различни отрасли.

Фигура 1. Клъстерна среда (Kassalis, 2010)
Пирамидалната структура от фиг. 1 показва три взаимосвързани нива, които
изграждат клъстерната среда. Водещите предприятия са основния фактор. Те се
намират в най-горната част на пирамидата и са движещата сила на клъстера.
Второто ниво е изградено от специализирани доставчици. Те осигуряват на
водещите предприятия технологии, специализирана екипировка, компоненти,
суровини и услуги. Третото ниво от фирми, се грижи за икономическата
инфраструктурата, която може да бъде физическа или институционална.
Физическата инфраструктура включва пътища, пристанища, комуникационни връзки,
а институционалната - различни доставчици на услуги, организации свързани с
научните изследвания и образованието. Тяхната основна цел е да подкрепят
водещите предприятия.
Основните предимства, които могат да се изведат от използването на
клъстерния подход са:
 Икономии от мащаба;
 Намаляване на транспортните разходи;
 Намаляване на разходите по намирането на потребители и извършването на
транзакции;
 Разпространяване на знания, информация и технология;
 Разработване и ползване на иновации;
 Намаляване на неопределеността.
Основните предимства на клъстерите са свързани с намаляване на разходите,
свързани
с
производството.
Тези
вътрешни
ползи
повишават
конкурентоспособността на фирмите в клъстера, но не гарантират увеличение на
продажбите. Намаляване на производствените разходи е било основна цел за
повечето предприятия през 60-те и 70-те години на миналия век. През 80-те и 90-те
основния акцент е бил да се правят по-добри продукти. Предимството на тази
стратегия може да се обобщи като качество и скорост. От началото на 21 век
успешните фирми се стремят да предлагат правилните продукти, в които се залага
на дизайна, иновациите и уникалността. Тези продукти се характеризират с естетика
и автентичност (Rosenfeld, 2005). Един от основните подходи за постигането на тази
цел е добрия маркетинг и по-специално брандинга.
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Същност на брандинга и ролята му за развитието на клъстерите
Създаване на успешен клъстерен бранд се сблъсква с много
предизвикателства. Част от тях са свързани с обединяването на участниците в
клъстера около обща марка, с трудността да се изгради кохерентна идентичност на
марката и да се постигне диференциация спрямо конкурентите. За да изясним
връзката на брандинга с клъстерите е необходимо да обясним, защо общия бранд е
със стратегическо значение в тяхното развитие.
От хилядите дефиниции, които съществуват за бранд/търговска марка и
брандинг, дефиницията на Американската Маркетингова Асоциация е една от найцитираните. Тя посочва, че под бранд следва да се разбира "име, термин, знак,
символ или дизайн, или тяхната комбинация, предназначена да идентифицира
стоката и услугата на конкретен комуникатор (търговец или група търговци, отделна
личност или организация) и да я диференцира от тази на конкурентите.“ (Keller,
1995). Това определение за бранд е представено по-скоро от гледна точка на
организациите. От гледна точка на потребителя, бащата на маркетинга – Котлър
споделя, че „независимо дали е име, търговка марка, лого или друг символ, брандът
по същество e обещанието на продавача да доставя последователно определен
комплект от свойства, изгоди и услуги на купувачите”.(Kotler Philip, Kevin Lane Keller,
2012).
Според Берковиц, Керин, Хартли и Руделиус „основно решение в маркетингови
продукти е брандинга или търговската марка, чрез които една организация използва
име, фраза, дизайн, символи, или комбинация от тях, за да диференцират своите
продукти и да ги разграничат от тези на конкурентите си“. (Berkowitz, Kerin, Hartley,
Rudelius, 1992).
Термините търговска марка и бранд не са равнозначни и макар двете думи да
се използват като синоними, маркетолозите правят разлика между тях. Търговската
марка добива значение на юридически термин, тоест думата която може да бъде
защитена по съответното законодателство с юридически монопол, недопускащ
някой друг да използва същата дума в търговската си дейност. От своя страна
брандът се възприема по-широко като маркетингов термин. Той е механизъм за
достигане на конкурентно предимство за фирмата, посредством диференциация на
нейните продукти.
Така че, когато си задаваме въпроса “какво е брандинг” – това е нещо, което
подбужда асоциации в ума на потребителя. Брандингът създава идентичност, той е
това, което отличава различните компании. Накратко, той показва какво можем да
очакваме от една компания. Брандингът е възприятието на хората за компанията.
Днес, брандът е натоварен с много повече символи – социални, културни и
личностни, той е новият доминант в предлагането, тъй като носи послания за
споделени ценности и обещания за придадена стойност. Благодарение на него
пазаруването се е превърнало от необходимост за набавяне на продукти в
преживяване със силен емоционален заряд, доказателство за което са не само
модните дрехи, модерните телефони и скъпите коли, но и обстоятелството, че на
брандиране са податливи цели вериги магазини, шоубизнеса и дори свободното ни
време.
Факторите, от които зависи стойността на една марка (фиг. 2) са
благоприятните асоциации в съзнанието на потребителя и последователно
изградена идентичност. Познанията, свързани с качеството са базирани на
предишен опит на клиента с продуктите на марката и получените препоръки от
близкото обкръжение, а асоциациите за надеждност са резултат от трайните
взаимоотношения на потребителя с марката.
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Фиг.2 Стойност на марката (Благов, В. 2003).
Ползите от марковата ценност са резултат от силния бранд със своите два
аспекта: по-големи приходи и по-малки разходи. Някои автори категоризират
факторите, създаващи финансова стойност за силните марки в две големи групи:
1) Фактори, свързани с растежа: способността на марката да привлича
купувачи, да устоява действията на конкуренцията, да въвежда линейно
разширение, да преминава международните граници;
2) Фактори, свързани с печалбата: лоялност към марката, премиално
ценообразуване, по-малка ценова еластичност, ниски съотношение между
реклама и продажби.
Обобщено тези ползи за клъстерите и развитието на региона са:
1. По-голяма лоялност;
2. По-малка уязвимост към конкурентните маркетингови действия;
3. По-големи маржове;
4. Повече нееластични потребители към ценовото увеличение;
5. Повече еластични потребители към ценовото намаляване;
6. По-голямо търговско коопериране и подкрепа;
7. Ефективност на засилената маркетингова комуникация;
8. Положителните възможности на лицензирането;
9. Допълнителни възможности за марково разширяване.
Изграждането на успешен бранд е предизвикателство за голяма част от
компаниите, които ежедневно се изправят пред решаването на сложни казуси,
свързани с търговските марки. Силните марки знаят как да преодоляват успешно
препятствията и да устояват на сложната икономическа обстановка и конкуренция.
Те са огромна бизнес придобивка на компаниите. Действат като магнит за
потребителите и непресъхващ извор на приходи за фирмите, които ги управляват.
Клиентите са емоционално привлечени от очарованието им, желаят ги и са готови на
жертви, за да ги притежават. Силните марки са вдъхновение за своите създатели и
пример за подражание за всички, на които им предстои изграждането нов бранд.
Известните брандове имат емоционални ползи – те намаляват риска и
несигурността по отношение на продукта, и намаляват разходите, както за
индивидуалния купувач, така и за фирмата. Брандингът може да се използва за
повишаване на доверието за покупка на бизнес клиентите. Закупуване на добре
позната марка може да засили предишен опит и взаимоотношения.
Практически примери за ролята на брандинга за развитието на клъстерите
Регионите в целият свят се конкурират за инвестиции, пазарен дял, ресурси,
политическа ангажираност в медийните среди. Това твърдение важи и за бизнес
клъстерите. Въпреки брандинга много от тях все още имат неясна разпознаваемост
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и диференциация. Ето защо представяме примери за успешни клъстери, които се
различават по тип, географско покритие, специфика на региона, сферата на
производство, различен етап на развитие, с различни маркетинг и брандинг
потребности. Това са реални модели на клъстери за дървени конструкции и за
пластмасови изделия. В тях са реализирани на практика силни марки в резултат на
успешното междуфирмено сътрудничество с общ брандинг и визия на клъстера.
Естонски клъстер за дървени конструкции
Естонският клъстер за дървени конструкции е типичен пример за малък,
новосъздаден клъстер, който се нуждае от стратегически дизайн на марката си, за
да се разграничи от множеството подобни клъстери в същата географска област. В
действителност, клъстерите за дървен материал са постоянен елемент в страните
от Северна Европа. Нещо повече, клъстера оперира в рамките на една малка страна
като Естония, която от своя страна се стреми да получи външно признание, но и
национално самосъзнание (една от концепциите на марката "Обичам Естония" е
традиция).
Клъстерът има за цел насърчаване на партньорите и техните продукти / услуги
на експортните пазари и подобряване представата за дървото като строителен
материал на вътрешния пазар. Всъщност, използването на дървесина за строителни
цели в Естония не е толкова често срещано, както е в други северни страни (т.е.
Швеция или Финландия) и необходимостта да се завладее вътрешния пазар е
толкова належаща, както и проникването на външния пазар. Страната осъществява
проект с марката Естония в началото на 2000 г. и прави наръчник за стилът на
Естонската марка. Основните понятия, включени в него, са обхванати и от
клъстерите за дървен материал за строителни цели, а по-специално:
• Ясна комуникация
• Традиции (история, език, местната култура, природни забележителности,
народни традиции, културно наследство, цивилизация);
• Скандинавско влияние (чистота, свежест, качество, сила, природа,
елегантност, простота);
• Напредък (открития, инфраструктура, бизнес среда, адаптация, творчество,
модернизация, находчивост).
Въпросите, свързани с местоположението и имиджа на клъстера са
представени с фото и видео история. Идеята е доста проста: бизнес средата е
базирана на уникални природни ресурси, компетентност и общи ценности.
Стратегията за брандиране умишлено избягва да използва дълги писмени описания
(думите биха могли да разказват една и съща история в продължение на няколко
други страни или региони в Северна Европа), но тя има за цел да привлече
вниманието на получателя със снимки, предизвикващи положителни емоции.
В резултат на това, принадлежността към Северния район е комуникирана като
положителен елемент с добавена стойност, който се съгласява да консолидира
ролята на Естония като производител на дървени конструкции.
Нещо повече, клъстера се фокусира върху персонализирани и специално
насочени продукти. Дървото се приема като материал във връзка с изработката на
мебели, дървени къщи, архитектура и дизайн. Едновременно с това кореспондира и
на вътрешния пазар. Дървото е ресурсът на бъдещето: устойчиво, възобновяемо,
екологично чисто и удобно.
Клъстер за пластмасови изделия
През 2005 проектирането на пластмасови изделия заема водеща позиция в
региона Горна Австрия. Глобалният лидер в сферата на пластмасовите изделия
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Boreali, решава да обедини своите четири европейски изследователски центъра в
Линц, Горна Австрия. Това е разпознато от местната управа като възможност за
подсилване на предприятия в региона чрез създаване на бранд – „Plastic Location
Upper Austria”.
При сделката Boreali поема ангажимент да увеличи двойно броя на
висококвалифицираната работна ръка и да направи инвестиции в размер на 20
милиона евро. В замяна местните власти се съгласяват да отговорят на следните
предпоставки:
 Развитие на R&D и образователната инфраструктура в областта на
полимерите.
 Създаване на национален и международен бранд "Plastic Location Upper
Austria";
 Стартиране на информационни и ПР инициативи за стимулиране на младите
хора да получат образование в областта на пластмасите.
Резултатите, които били постигнати при създаването на общ бранд,
обединяващ местността Горна Австрия с производителите на пластмасови изделия
били следните:
 Създаване на осем технологични института за изследване на пластмаси и
полимери, на две бакалавърски и една магистърска учебни специалности в
университета Johannes Kepler в Линц.
 Организиране на семинари за водещи компании от сектора, за да се
определят общите маркетингови и брандинг дейности и да се сформират
трайни връзки между фирмите;
 Разработен е общ дизайн (лого, презентационни материали и т.н.) за
проекта, както и информационна база за местността, постери и уебсайт.
 Организирани са местни и международни пресконференции.
 Издава се вестник свързан с проекта “Plastic Region Upper Austria”;
 Организира се "Polymer Congress ", който представлява съвместна среща на
производителите в бранша;
 Публикации, насочени към младите хора от различни възрастови групи и
създаване на интернет страница с информация за възможностите за
образование в областта на пластмаси;
 Обучения за учители, които да им помогнат при насочването на своите
ученици за възможностите за професионално развитие в области свързани с
различните видове пластмаси.
През 2011г. резултатите от тази инициатива са отчетени и оценени в
сътрудничество с външен консултант на базата на ключови данни за периода 2005 2010. Около 65 милиона евро, от които 25,5 милиона от правителството на Горна
Австрия, са вложени в сектора пластмаси от държавните власти. Около 24 млн. са
били инвестирани в образование, изследвания и структурно развитие, а останалите
41 за подкрепа на фирмите. Броят на компаниите в сектора се увеличава с 14%.
Независимо от бурните времена, причинени от финансовата и икономическа криза,
броят на служителите в сектора на пластмасови изделия е нараснал с 3% до 33,465
през 2010 година. Оборотът на фирмите е около 7,62 милиарда евро през 2010 г.,
32-те най-големи компании са инвестирали 454 милиона евро между 2005 - 2010
(www.estoniantimber.ee).
Заключение
За да бъдат разпознаваеми и признати със своята уникалност, да привлекат
външни ресурси като квалифицирани хора и капитали, както и да мобилизират
потенциални членове, участниците в клъстера трябва да бъдат обединени около
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обща визия и стратегия. Маркетинга и брандинга на клъстера биха били мощен
ефективен инструмент за привличане на квалифицирана работна ръка, инвеститори,
ресурси, подкрепа за стратегическото развитие на регионите.
Все повече компании инвестират във фирмения бранд, разпознавайки
бъдещият потенциал, измерен в реални резултати.
За да бъде привлекателен и конкурентноспособен в регионален и
международен план един клъстер е необходимо да обърне повече внимание на
връзката между маркетинговия микс и създаването на бранда на бизнес пазара.
Затова маркетинга и брандинга са ключови въпроси за дългосрочния растеж и
бъдеща конкурентоспособност на клъстера. Предвид сложността на управление в
динамичната бизнес среда, ролята и значението на марката ще продължи да бъде
проучвана и изследвана.
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1. УВОД
Техниката в земеделието престоява средно 30 – 35% от времето поради
технически неизправности и въпреки повишеното производство на резервни части
все още плановите нормативни потребности от тях не се задоволяват на 100%. Това
е резултат не толкова от недостатъчно произведени части, колкото от проблеми при
правилното определяне на необходимия брой резервни части по номенклатури.
Твърде често даден набор от резервни части са дефицитни през дадена година, а на
следващата няма търсене. В тази връзка все по-актуални стават въпросите,
свързани с определяне на запасите от резервни части, като се отчита равнището на
надеждност, условията на експлоатация и ремонт на машините.
В практиката на ремонтното обслужване на машините в земеделието са
намерили приложение основно следните стратегии: принудително провеждане на
ремонтните въздействия; провеждане на ремонтни въздействия в планов порядък и
комбинирана стратегия с елементи на първите две стратегии [1,2].
Ремонтните въздействия при тази стратегия се извършват в момент на отказ или в
предварително зададен планов момент,но плановите и отказовите моменти се
редуват.

Фиг. 1. Моменти на планови и непланови (принудителен) ремонти
За достатъчно голяма стойност на t(s  ) функцията на възстановяване на
елементите от първи и втори вид има вида:
H1(t)=H2(t)= 12 t{1

 2  1 exp[ 2T2 ]  2 exp[ 1T2 ]}1.

2. МЕТОДИ И МОДЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА РЕЗЕРВНИ
ЧАСТИ
Номенклатурата и количеството на необходимите резервни части са функция
на голям брой управляващи фактори, които могат да се обединят в три основни
групи:
 конструктивни - техническият ресурс, интензивността на износване, степента
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на стареене и междуремонтният ресурс;
 технологични - вариацията на междуремотния ресурс и степента на
износване;
 експлоатационни - годишната изработка, периодичността на обслужването и
ремонта на машините и качеството на тяхното извършване.
Количеството на необходимите обменни елементи за осигуряване на техниката
се определя по две основни групи методи - статистически и експериментално
изчислителни, като те постоянно се усъвършенстват. На тяхна база са разработени
редица методики, по които може да се определи броят на оборотните елементи,
които според използвания математически апарат могат да се разделят на три групи:
 методики, в които се използват детерминирани модели;
 методики, разработени на основата на статистическото прогнозиране;
 методики, в които се използват вероятностни модели.
Връзката между методите за определяне на потребностите от резервни части и
методиките
за
изчисляване
на
необходимите
за
поддържането
на
работоспособността на техниката елементи е дадена на фиг.2.

Фиг.2. Методи за разработване нанормативи за резервни части и
прогнозиране на потребността от тях (МРНРЧПП):
СМ – статистически методи; ЕИМ – експериментално-изчислителни методи; МА –
метод на аналогията; СрСМ – средностатистически метод; ЕСМ – експерименталностатистически метод; ВСМ – вероятностно-статистически метод; МОРМР – метод,
отчитащ разсейването на междуремонтния ресурс; МНеОРМР – метод, при който не е
необходимо отчитане на разсейването на междуремонтния ресурс; ММА – методика по
метода на аналогията; МИДМ – методика, използуваща детерминирани модели; МСП –
методика на статистическото прогнозиране; МИВМ – методика, използваща
вероятностни модели; ОКМА – определяне коефициент за привеждане към машинатааналог; ИСРРЧ – изчисляване на средния разход за резервни части; ОРРЧ – определяне
разхода на резервни части; ОЧХПН – определяне числените характеристики на
показателите на надеждност; ОХПО – определяне характеристиката на потока на
отказите; РП – рекурентен поток; РПЗ – рекурентен поток със закъснение; ОРП – общ
рекурентен поток; РНРРЧ – разработване на норматив за разход на резервни части;
ППРЧ – прогнозиране на потребностите от резервни части
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За осигуряване нормалната работа на техниката в земеделието, стопанските
организации получават ежегодно резервни части на стойност, която е около 20% от
стойността на средствата за производство. В частност, за резервни части за
тракторите се изразходват средства, които са почти равни на стойността на
произведените трактори.
В развитите страни се прилага пирамидална система за снабдяване, т.е.
складовете на стопанските организации (ферми, земеделски организации) се
зареждат от районни складове, а те от централен склад на фирмата, производител
на съответната машина.
В литературата има решения на два варианта на система за снабдяване:
 Система за снабдяване с непрекъснато попълване на запаса
 Система за снабдяване с периодично попълване на запасите
Анализът на чуждия опит показва, че в страните с пазарна икономика
организационно производство, снабдяване с машини и резервни части, сервизно
обслужване и продажба на техника са свързани в едно цяло. Всяко едно звено във
веригата от производител до потребител има интерес машините да бъдат
поддържани през целия експлоатационен срок в работоспособно състояние.
Вероятностно-статистическите модели за определяне на необходимия фонд от
резервни части за поддържане работоспособността на машините отразяват найточно процесите на стареене и изменение на техническото състояние на
елементите, а оттук и нормативите за резервни части, които са разработени на
тяхна основа, най-добре отразяват потребностите от тях за възстановяване
работоспособността на техниката [4,5].
За използването на вероятностните модели е необходимо да се изследва
равнището на надеждността на елементите на машините. В страните с пазарна
икономика изпитването на елементите (агрегати и възли) на машините се извършва
от фирмата производител, а информацията за надеждността на машините в
сферата на експлоатацията - от дилърската мрежа на фирмата.
В нашата страна посочената обратна връзка (потребител - производител) не
съществува, а изследването на равнището на надеждността на машините се води
само по конкретен случай (за разработване на нормативи за резервни части, за
оптимизиране на периодичността на техническото обслужване и т.н.)
3. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА
НАДЕЖДНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ТЕХНИКА
Изследването е проведено в централния офис на фирма”Рапид КБ” в София.
Обект на изследване са били: 700 броя трактори; работещи целогодишно. При
годишен номинален фонд време 2128 часа и месечен номинален фонд време -177
часа.
Изследването е проведено в продължение на 4 години. Броят на заявките по
видове номенклатурни наименования е анализиран по метода АВС – диаграма и са
определени процентите резервни части който се намират в съответните групи: А; В
и С, т.е. най- голям е делът на детайлите в група А. Основната идея на метода се
състои в това, че на малка част от дадено количество изделия може да се съпостави
една относително висока стойност. Например 20% от материалите, съхранявани в
даден склад, държат 80% от общата стойност. Ако се идентифицира това малко
количесво, то става възможно чрез целенасочено въздействие върху него да се
постигнат големи стойностни резултати. Това е т.н. концентрация върху
същественото, която съответсва на основната идея на логистиката. Определен е
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този дял за средния брой от изследваните четири години. В последната колона на
всяка от таблиците се вижда разпределението на детайлите по групи А, В и С, а в
предпоследната колона е делът им в общото количество. Принципно АВС анализът
класифицира обектите в три категории, известен е още като закон на Парето [3,6].
Таблица 1
Разпределение на резервните части по години за поддържане на
работоспособността на Трактори «Клаас»
Наименование
Филтър
Гайка
Болт
O-Пръстен
Шайба
Игла
Уплътнение
Подложна
шайба
Втулка
Клема
Ремък
Лагер
Горивен филтър
Добавка – диз.
Гориво 0.470 л.
Уплътнител
Датчик
Пръстен
Амортисьор
Тръба
Комплект
уплътнения
Планка
Гарнитура
Капачка

Сума,
Среден
2013 2012 2011 2010
брой
брой
2114 707
1733 1435
1717 1347
692 263
679 415
501 118
492 264

730
52
149
158
55
10
105

304
146
136
167
173
169
72

373
100
85
104
36
204
51

529
433
429
173
170
125
123

дял в
дял в
общата
общото
група
стойност количество
18%
18%
А
14%
32%
А
14%
46%
А
6%
52%
А
6%
58%
А
4%
62%
А
4%
66%
А

265

22

24

211

8

66

2%

68%

А

198
140
134
132
115

73
45
47
73
50

27
30
48
31
27

88
0
24
20
25

10
65
15
8
13

50
35
34
33
29

2%
1%
1%
1%
1%

70%
71%
72%
73%
74%

А
А
А
А
А

112

23

83

6

0

28

1%

75%

А

101
87
89
77
74

49
43
53
21
41

14
19
22
22
28

26
15
14
29
5

12
10
0
5
0

25
22
22
19
19

1%
1%
1%
1%
1%

76%
77%
77%
78%
79%

А
А
А
А
А

58

20

26

12

0

15

0%

79%

А

59
57
57

17
28
14

8
20
4

21
9
37

13
0
2

15
14
14

0%
0%
0%

80%
80%
80%

А
А
А

От анализа на информацията в таблиците 1. следва, че 80 % от заявените
детайли от всяка група машина са в група А. Това ни дава основание в понататъшното изследване да съсредоточим вниманието си върху тази група детайли.
Освен отношението количество-стойност могат да се използват и други (вторични)
критерии – ХУZ, за категоризиране изделията от една съвкупност. От съществено
значение за логистиката на материалите е да се познава структурата на
потреблението на отделните материални позиции. Затова на фиг.3., 4. е изследвано
средният брой на заявени и отпуснати резервни части от посочените наименования
по години и средният брой резервни части, които са изразходвани от група А.
Те могат да се класифицират по няколко критерия:
 Според темпа на потребление;
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 Според сезонноста на тренда;
 Според точността на прогнозата;
 Според разходите за снабдяване;
 и други.
АВС анализа може безпроблемно да се комбинира с ХУZ анализа, за да се
постигне класификация по два признака в девет или повече категории. Групирането
е извършено като резервните части с дял в общото количество 0÷ 80 % са
причислени към група А, 80 % ÷ 95 % в група В и 95 % ÷ 100 % в група С.
1600
1400

среден брой

1200
Болт
Гайка
Филтър
O-Пръстен

1000
800
600
400
200
0
2013

2012

2011

2010

година

фиг.3.Среден брой на заявени и отпуснати резервни части от посочените
наименования по години

фиг.4. Среден брой резервни части, които са изразходвани от група А
ABC анализа дава обективна оценка на броя РЧ, които най-много се заявяват в
разглеждания период, но не отчита вариациите в тези данни.
Чрез XYZ се установяват тези РЧ, които са с постоянно търсене. В група АХ,
след комбиниране на резултатите ABC и XYZ попадат тези резервни части , които
имат най-малка вариация (най - търсените части с постоянни продажби).
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Таблица 2
Брой резервни части чрез комбиниране на ABC/XYZ анализите на Трактори
A
3
4
14

X
Y
Z

B
10
17
40

C
7
5
83

Фиг.5. Графика на комбинираните данни
4. ИЗЛЕДВАНЕ НА ИНТЕНЗИВНОСТТА НА ЗАЯВКИТЕ
Интензивността на заявките е определена в зависимост от изразходвания брой
резервни части за една година и фонда от време през което е използвана дадената
група машини, а резултатите са дадени в таблиците 3., по групи машини.
Интензивностите са определени по години и общо за изследвания период от 2010 до
2013 г.
Таблица 3
Интензивност на заявките за Трактори
№

Наименование

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Гайка
Болт
O-Пръстен
Шайба
Игла
Уплътнение
Подложна шайба
Втулка
Клема
Ремък
Лагер
Горивен филтър
Уплътнител

2010
4,699
3,994
4,887
1,692
9,586
2,397
0,376
0,470
3,055
0,705
0,376
0,611
0,564

Интензивност на заявките, λ.10-2
2011
2012
2013
Сума, брой
6,861
2,444
67,434
81,438
6,391
7,002
63,299
80,686
7,848
7,425
12,359
32,519
8,130
2,585
19,502
31,908
7,942
0,470
5,545
23,543
3,383
4,934
12,406
23,120
9,915
1,128
1,034
12,453
4,135
1,269
3,430
9,305
0,000
1,410
2,115
6,579
1,128
2,256
2,209
6,297
0,940
1,457
3,430
6,203
1,175
1,269
2,350
5,404
1,222
0,658
2,303
4,746
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№
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Наименование
Добавка - диз. гориво
0.470 л.
Датчик
Пръстен
Амортисьор
Тръба
Комплект уплътнения
Планка
Гарнитура
Капачка

2010

Интензивност на заявките, λ.10-2
2011
2012
2013
Сума, брой

0,000

0,282

3,900

1,081

5,263

0,470
0,000
0,235
0,000
0,000
0,611
0,000
0,094

0,705
0,658
1,363
0,235
0,564
0,987
0,423
1,739

0,893
1,034
1,034
1,316
1,222
0,376
0,940
0,188

2,021
2,491
0,987
1,927
0,940
0,799
1,316
0,658

4,088
4,182
3,618
3,477
2,726
2,773
2,679
2,679

5. ИЗВОДИ
1. Въз основа на експерименталното изследване е определен средния брой
заявки за година по видове наименования и групи машини и е доказано е, че
над 80% от детайлите са в група А в АВС-диаграмата, а това означава, че
това са наименованията, които са най–търсени от земеделските организации
през активния период на работа в земеделието.
2. Доказано е, че оптималната периодичност на зареждане на склада с
резервни части е най-голяма при поддържане на тракторите в
работоспособно състояние, следвана от зърнокомбайните и тогава
сламопресите и прибиращата техника.
3. Установено е, че най-голям е броят на необходимите резервни части за
поддържане на работоспособността на машините при стратегия на планово
ремонтно обслужване, а най-малък при стратегия на принудително ремонтно
обслужване, тъй като тук имаме най-пълно използване на ресурса на
елементите. При комбинираната стратегия имаме средно положение,т.е.
това е стратегията, при която се гарантира определено равнище на
надеждност на машините и рационално използване на ресурса на
елементите им.
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ПРОЕКТИРАНЕ НА ЛАБОРАТОРНА УСТАНОВКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
СПЕЦИФИЧЕН ТОПЛИНЕН КАПАЦИТЕТ
Николай Стоянов, Иво Михов, Красимир Иванов, Нели Георгиева
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Резюме: In practice, there are various methods for measuring the specific heat
coefficient. This article offers a laboratory setting to determine the specific heat ratio,
designed and constructed in the Faculty "Technics and technology" – Yambol.
Ключови думи: heat measurements, thermodynamics
1. Увод
Едно от основните топлинни свойства на телата, широко използвано в
термодинамиката е топлинния капацитет. Той представлява физична величина,
числено равна на отношението между количеството топлина Q, предавана на тялото
и изменението на температурата на тялото в разглежданите термодинамически
процеси. Топлинният капацитет на телата зависи от техния химичен състав, маса и
термодинамично състояние. Топлинните свойства на телата с еднороден състав се
характеризират с величините специфичен и моларен топлинен капацитет. На
практика той определя енергоемкостта на даденото тяло, което е важно от гледна
точка на осигуряване на необходимата енергия за осъществяване на процеса.
Специфичният топлинен капацитет при постоянно налягане се определя като
количеството топлина Q, което е необходимо за повишаване на температурата на
единица количество от дадено вещество с един градус:

,

[1]

където t –температура, ˚C;
m- масов дебит, kg/m3;
Q- отдадена топлина, J.
Тъй като на практика за определянето на специфичния топлинен капацитет е
необходимо измерването на три други величини е необходимо да се проектира и
изработи установка, която при лабораторни условия да дава възможност за
получаване на достоверни резултати и възможност за провеждане на експерименти
при различни изходни условия.
Целта на настоящата разработка е да се проектира и изработи лабораторна
установка за определяне на специфичния топлинен капацитет.
Задължително условие при изработването на описаната уредба е да се осигури
херметичност при монтажа на отделните елементи за да се осигури постоянство на
налягането в цялата уредба.
2. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ
За изпълнение на поставената цел трябва да бъдат изпълнени следните
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задачи:
- определяне на необходимите измервателни уреди и начините на тяхното
свързване;
- проектиране на дроселиращия дебитомер и свързващите елементи;
- разработване на методика за работа с проектираната уредба.
Проектираната лабораторната уредба е показана на фиг.1 и съдържа следните
основни елементи:

Фиг. 1. Принципна схема на проектираната лабораторна уредба:
1 – центробежен вентилатор; 2 и 8 – термометър; 3 – диференциален
U-образен манометър; 4 и 5 – свързващ тръбопровод; 6 – дигитален амперметър;
7 – нагревател; 9 – дигитален волтметър; 10 – дроселиращ дебитомер
• Вентилатор, създаващ необходимия дебит въздушен поток за провеждане на
експерименталните изследвания. Ако има възможност за регулиране на
оборотите му е възможно осъществяване на различни условия за
определяне на специфичния топлинен капацитет чрез промяна на
количеството флуид, преминал през уредбата;
• Свързващ тръбопровод – предназначен за отвеждане на флуидния поток до
нагревателната камера;
• Нагревателна камера, в която е поместен електрически нагревател, служещ
за адиабатно нагряване на флуида;
• Измервателни уреди:
 дебитомер за измерване на масовия дебит на преминалия флуид;
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 термометри, измерващи температурата преди и след загряването на
въздушния поток;
 устройство за определяне на внесеното количество топлина, което може
да се реализира чрез ватметър.
Задължително условие при изработването на описаната уредба е да се осигури
херметичност при монтажа на отделните елементи, за да се осигури постоянно
налягането в цялата уредба.
На база разработената принципна схема е изградена установката за измерване
на специфичен топлинен капацитет. Снимка на действащата установка е показана
на фиг.2.

Фиг.2. Лабораторна уредба за измерване на специфичен капацитет,
разработена във ФТТ-Ямбол: 1 – свързваща тръбопровод; 2 – бленда; 3 – Uобразен диференциален манометър; 4 – нагревателна камера с нагревател; 5 –
термометър Т1; 6 - термометър Т2; 7 – волтметър; 8 – амперметър; 9 – регулатор на
мощността на нагревателя; 10 – ключ; 11 - регулатор на обороти; 12 - вентилатор
Вентилаторът, който се използва в уредбата е центробежен с едностранно
засмукване. Турбината му е с лопатки, които са обърнати назад и е директно
куплирана към оста на двигателя, който е със захранване 220V. За осигуряване
регулиране на оборотите на двигателя, а от там и дебита на вентилатора се
използва тиристорен преобразувател на напрежение. Тиристорният преобразувател
изменя оборотите на двигателя в границите от 10% до 100%.
Изискванията, предявявани към свързващия тръбопровод е да няма местни
съпротивления и да притежава ниска грапавост за избягване на хидравлични
съпротивления, т.е. вътрешната повърхнина трябва да бъде хидравлично гладка.
Като заготовка за изработване на тръбопровода е използвана тръба с вътрешен
диаметър Ø56.8mm, предназначена за хидравлични цилиндри, които се изработват в
„Хидравлични елементи и системи“ АД – Ямбол. Окончателната механична
обработка на вътрешната повърхнина е получена чрез повърхностно пластично
деформиране, което гарантира седми клас на точност на размерите и грапавост на
вътрешната повърхнина от порядъка на Rа=0,63μm. Освен това технологичният
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процес повърхностно пластичното деформиране осигурява достатъчно твърдост и
износоустойчивост на повърхнината. Свързващият тръбопровод е изработен от две
части, чиято дължина е съобразена с изискванията за точност на измерването на
дроселиращия дебитомер, използван в схемата за определяне на количеството
преминал въздух. В краищата на двете части са монтирани фланци за
осъществяване на неподвижно херметично съединение на свързващия тръбопровод
за монтаж на блендата.
Като дроселиращ елемент в дебитомера е използвана диафрагма (бленда),
която е избрана поради по-лесния технологичен процес на изработване и
достатъчна точност при измерванията, въпреки че поради рязкото свиване на
флуида се получава завихряне на потока, а от там и загуби на енергия. Като
методика за определяне на размерите на блендата са използвани [1] и [2].
Други изисквания при използване на дроселиращи дебитомери е преди тях да
не се монтират запорни елементи, които биха променили формата на потока и биха
довели до повишаване на грешката на измерване; флуидът трябва да е еднофазен
и да изпълва изцяло тръбопровода и напречните сечения на уреда; геометричните
оси на двете съединителни части на тръбопровода трябва да съвпадат като
отклонението не трябва да надвишава 1° [4].
В проектираната уредба за отчитане на разликата в наляганията е прието да се
използва течностен U-образен диференциален манометър. Този тип измервателни
уреди дават възможност за отчитане на много малки стойности и това го прави
много подходящ за вграждане в уредбата. За повишаване на чувствителността при
отчитане на показанията като работен флуид в манометъра е използван спирт (96%
етанол) с плътност при 20° и налягане 1013 mbar ρ=830kg/m3.
Двата края на тръбичките на U-образния диференциален манометър са
присъединени към отворите в свързващия тръбопровод преди и след блендата,
съгласно изискванията в методиката за проектирането й.
За получаване на разликата на налягането в двете сечения е необходимо да се
извършват пресмятания по формулата:

p   сп   вз .g.hсп ,

(2)

където  сп - плътност на спирта при 20° и налягане 1013 mbar, kg/m3;

 вз - плътност на въздуха при 20° и налягане 1013 mbar, kg/m3;
g - земно ускорение, m/s2;
hсп - отклонение в показанията на манометъра, m.
По приведената по-горе формула е изчислена, представената на фиг.3,
тарировъчна графика за връзката между hсп и p . За по-лесна работа с графиката
стойностите за hсп са дадени в милиметри.
За да се определи обемния дебит Qv на действително преминалото
количество въздух се използва зависимостта:

Qv  .QT  .S 2 .

2.p
,
. 1  m 2





(3)

където  - коефициент на дебита, отчитащ хидравличните загуби на енергия,
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неравномерното разпределение на скоростта в сеченията, където се измерва
налягането; за тръби с добре обработени и обтекаеми повърхнини от [5]
  0,96  0,98 ;
QT - теоретичен дебит.

450
400
350

Δp, Pa

300
250
200
150
100
50
0
0

5

10

15

20

25
30
Δhсп, mm

35

40

45

50

Фиг. 3. Тарировъчна характеристика на проектирания U-образен
диференциален манометър

S 2 - напречно сечение след блендата, където се измерва налягането,
S2 

 .d 22
4



3,14.172.106
 226,98.106 m 2 ;
4

(4)

 - плътност на флуида (въздух) при нормални условия на измерване,

  1,225kg / m3 ;
m - модул на блендата, m=0,09.
Формулата (3) може да се представи във вида:

Qv  C. p ,

(5)

където C - константа на уреда;

C  .S 2 .

2
. 1  m 2





(6)

За проектирания манометър:
C  .S 2 .

2
2
 0,96.226,98.106.
 279,558.106
2
2
. 1  m
1,225. 1  0,09
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Qv  279 ,558 .10 6. p , m 3 / s
След определянето на обемния дебит е необходимо да се намери и масовия,
който е в пряка зависимост от масата на преминалия флуид:

Qm   .Qv , kg/s,

(7)

Където  - плътност на флуида (въздух) при нормални условия на измерване,

  1,225kg / m3 .

Qm   .Qv   .C. p  1,225 .279 ,558 .10 6. p  342 ,459 .10 6. p , kg / s
Qm 

m
,
t

(8)

където m - масата на флуида (въздух) при нормални условия на измерване, kg;
t - времето за измерване, s.
Ако се отчете масовия дебит за единица време, той е равен на масата на
флуида.
Нагревателната камера е изработена от листова ламарина с форма,
осигуряваща подходящо направление на въздушния поток. Нагревателната камера
е проектирана така, че да може да се помести в нея нагревателя и да се осигури
постоянна стойност на температурата в целия й обем. За да се избегне топлообмен
с околната среда, нагревателната камера е изолирана с минерална вата. Избраният
нагревател е с мощност 370 W.
За измерване на температурата в лабораторната установка е прието да се
използват дигитални цифрови термометри TRM-400 с директно показване на
измерваната температура на цифров дисплей. Обхватът на измерване на
термометрите е от -30ºС до 110ºС, с показание през 0.1 ºС. Точността на
измерването е ±1ºС и е достатъчна за предвидените експериментални изследвания.
Мощността е величина която показва каква е енергията, отдадена от източника
или приета от консуматора за единица време. Активната мощност непрекъснато се
консумира, като се превръща в топлинна, механична и друга енергия. Тя отразява
полезното действие в консуматора. Измервателната единица е W. За да внесем
определено количество топлина в нагревателната камера използваме електрически
нагревател, който със своето голямо термично съпротивление преобразува
електрическата енергия в топлинна - т.е. има чисто активна мощност. За да се
определи активната мощност е необходимо да се измерят напрежението и тока с
волтметър и амперметър. Числено тя се определя по формулата:

P  I .U

(8)

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТА С ПРОЕКТИРАНАТА УРЕДБА
1) Преди започване на работа с уредбата е необходимо да се провери дали
регулаторът на оборотите на вентилатора (фиг.2, поз.11) и регулаторът на мощност
на нагревателя (фиг.2, поз.9) са в изключено положение.
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2) Установката се включва към електрическото захранване, като се внимава
знакът „Ф“ на щепсела да съответства на знака „Ф“ на контакта.
3) Поставя се ключа (фиг.2, поз.10) в положение „ВКЛ”, при което светват
дисплеите на дигиталните термометри, амперметъра и волтметъра. Уредбата е
готова за работа.
4) Включването на вентилатора (фиг.2, поз.12) се извършва посредством
регулатор на честота на въртене (фиг.2, поз.11), който в крайните си положения
(максимални и минимални обороти) изключва вентилатора. Включването на
максимални обороти става чрез завъртане на регулатора на обороти (от изключено
положение) по посока на часовниковата стрелка. Регулирането (от максимум към
минимум) на честотата на въртене на вентилатора, определяща големината на
дебита на въздушния поток, се извършва чрез плавно въртене на ключа на
регулатора на обороти по посока на часовниковата стрелка.
5) Включва се електрическия нагревател, монтиран в нагревателната камера
(фиг.2, поз.4) чрез завъртане на регулатора на мощност (фиг.2, поз.9) (от изключено
положение) по посока на часовниковата стрелка. Увеличаването на мощността на
нагревателя се осъществява с продължаване на завъртането в същата посока.
6) Измерването на дебита на протичащия въздух се осъществява чрез
дроселиращ дебитомер (фиг.2, поз.2), като за целта се отчита h , [mm] на течността
в U-образния манометър (фиг.2, поз.3).
7) По тарировъчна характеристика (фиг.2.10) се определя стойността на p
[Pa], съобразно отчетената стойност за h .
8) Изчислява се обемния дебит:

Qv  C. p .

(9)

9) Изчислява се масовия дебит:

Qm   .Qv .

(10)

10) Определя се масата на флуида, преминал за единица време.

m

Qm
.
t

(11)

10) Отчита се температурата по двата цифрови термометъра – T1 (фиг.2, поз.5)
в началото на свързващия тръбопровод и T 2 (фиг.2.11, поз.6) след нагревателната
камера.
11) Отчита се големината на тока I, [A] от дигиталния амперметър (фиг.2, поз.8).
12) Отчита се напрежението U, [V] от дигиталния волметър (фиг.2, поз.7).
13) Мощността Р се определя по формулата:

P  I .U
14) Изчислява специфичния топлинен капацитет:
c 

Q
.
m.(t1  t 2 )

15) Чрез промяна на честотата на въртене на вентилатора се променят
условията на работа и се реализират различни дебити на въздушния поток.
16) Резултатите от измерванията се описват в протокол за проведените
експерименти.
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17) След приключване на измерванията се изключват всички уреди.
18) Изключва се уредбата от подаваното напрежение.
4. ИЗВОДИ
 Анализирани са изискванията при проектиране на елементите на уредбата
за измерване на специфичен топлинен капацитет;
 проектирани са свързващите елементи, дроселиращият дебитомер и
течностния манометър;
 съставена е тарировъчната характеристика на течностния манометър;
 Изработена е лабораторна уредба, предназначена за определяне на
специфичен топлинен капацитет при принудително движение на флуид в
тръба, която се използва като действаща установка в лабораторните
упражнения по дисциплината „Техническа термодинамика“.
 Предстоящи задачи: Предстои провеждане на експерименти с проектирания
лабораторен стенд за установяване точността на отчитаните показатели и
получавания специфичен топлинен капацитет.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ
ТРАКТОРИ В ДЪРВОДОБИВА У НАС
Светозар Маджов, Сотир Глушков
Институт за гората – София, Българска академия на науките
1. Исторически
предпоставки
дърводобив в България

за

създаването

на

промишления

Началото на промишления дърводобив в България е свързан с три особено
важни години: 1948 - започва масовото внедряване на моторните триони и
швейцарските дългометражни въжени линии „Wissen”, 1950 – внедряват се
съветските селскостопански газгенераторни верижни трактори КТ-12, 1952 - отваря
врати факултета по Лесоинженерно дело, подготвящ тесни специалисти в областта
на лесоползуването.
Апогеят на дългометражните въжени линии е около 1970 г., когато броят им
достига около 360, с годишен извоз 1,8 млн. m 3, което е невиждано до този момент в
Европа. Масовото въвеждане на тракторите се явява началото на края, тъй като те
постепенно изместват както въжените линии, така и животинската теглителна сила.
Споровете относно противопоставянето на двата типа извозни средства се водят и
до днес, и все още не са напълно изяснени, но по наше мнение, както и по мнение
на редица други учени, в общоевропейски мащаб настъпва „модата” на тракторния
извоз, за което спомага развитието на мрежата от извозни пътища, както и
прилагането на нови съвременни инструменти и технологии за дърводобив.
От 1950 г. в нашите гори са се внедрявали само селскостопански верижни
трактори, които се оказват непригодни, независимо от съоръжаването им с
еднобарабанни лебедки за подвоз и колесари за последващ извоз. На тяхно място
през 1958 г. се внедряват съветски верижни трактори ТДТ-40, специализирани за
дърводобив както в равнинните, така и в планинските гори. Паралелно с ТДТ-40 е
изпитван и верижния трактор „Sauer-Mulli”, но поради малката му мощност той не е
намерил по-широко приложение. Върхът на тракторния извоз е около 1990 г., когато
броят им достига около 900, а с тях са се извозвали над 2,0 млн. m 3 дървесина
годишно, което е съставлявало около 94% от механизирания извоз. Почти 92% от
него е извършван с колесни и 8% - с верижни трактори. За нашите условия по това
време, както и сега са се доказали като най-рентабилни румънските колесни
трактори „Universal-651M” – селскостопански с общо предназначение около - 640
бр., специализираните горски трактори с шарнирно съчленена рама „TAF-650” около 80 бр. и руските верижни специализирани трактори „ТДТ-55” Онежец - около
70 бр, които представляват усъвършенствана модификация на ТДТ-40. (По данни на
Министерството на земеделието и горите)

Спадът на тракторния извоз настъпва с началото на демократичните промени
през 1990 г., тъй като от тогава до днес почти отсъствува внос на трактори в горите.
Единственото, което е направено е преоборудването на около 50 бр. стари
селскостопански трактори с общо предназначение с лебедки, а от старите, почти
напълно амортизирани, са бракувани за части около 30%. (По данни на фирма „Горска
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За съжаление, с намаляването броя на тракторите в горите, не се увеличава
броят на въжените линии, с което се обяснява и липсата на връзка между тях. За
сметка на това значително се увеличи делът на извоза с животинска теглителна
сила, като достигна средно за страната около 68%, а на места и до 100% /1/. Според
нас главната причина за това са реформите в горите, извършени през този период и
най-вече неудачно проведената приватизация.
От друга страна след 1990 г. като водещо начало в горите беше възприет
екологичният принцип, т.е. в технологичен план голите сечи бяха забранени (там
където тракторите са най-производителни) и се премина към изборните сечи, при
които животинската теглителна сила, независимо че е ниско производителна намери
приложение като най-евтина, и в технически план верижните трактори бяха
забранени като нанасящи щети, както на почвата, така и на подраста и оставащия
дървостой.
Забраната за използване на верижните трактори беше наложена независимо,
че горските механизатори имаха богат опит при работа с тях, тъй като България
беше концесионер на големи територии от гори в Коми (автономна република на
Русия) в продължение на почти 30 години, където се работеше преимуществено с
верижни трактори. Забраната не доведе до намаляване броя на верижните трактори
в нашите гори, напротив те се увеличиха, тъй като частните предприемачи закупиха
на ниски цени (на стойността на старо желязо) и преоборудваха около 400 бр.
верижни артелирийски влекачи (АТТ и АТС, съоръжени с лебедки 7,0 кН), с арки и
щитове от разоръжената Българска армия и ги пуснаха в действие. (По данни на
Министерството на отбраната )

От казаното до тук може с увереност да се твърди, че на сегашния етап, при
извоза на едрата дървесина в българските гори преобладават изключително
верижните влекачи.
2. Анализ на производствено – икономическите резултати от използването
на селскостопански трактор съоръжен с горско оборудване FENDT 412 Vario,
LKT- 82T и TAF-658
През 2003 г. в България са внесени първите нови, специализирани съвременни
трактори за извоз FENDT 412 Vario, LKT- 82T (Фиг. 1. и 2), закупени от
дърводобивните фирми ДДС на лизинг, чрез подпомагащото кредитиране от фонд
„Селско стопанство” към програма „САПАРД”. Въпреки, че експлоатационните
качества на внесените марки трактори са добре известни не само в европейски, но и
в световен мащаб, за икономическите и производствените условия на нашата страна
те са нови, което обуславя необходимостта от наблюдение и анализ на фактически
постигнатите от тях производствени резултати, както и идентифициране и
класифициране на причините за възникващите при експлоатацията им проблеми.

Фиг. 1. Селскостопански трактор
съоръжен с горско оборудване
FENDT 412 Vario
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Фиг. 2. Горски специализиран трактор LKT-82T
Целта на настоящото изследване е да се проучат и анализират
производствените резултати, постигнати от новите специализирани горски трактори
за извоз на дървесина, да се изясни естеството на проблемите, възникващи при
тяхната експлоатация и техническо обслужване, както и да се анализира тяхната
фактическа доходност в периода на изплащане на кредита по лизинговата схемата
на закупуването им.
Обекти и методи на работа
Обектите, в които са провеждани наблюденията са сечища с извеждане на
главна сеч в иглолистния район на Родопи, разположени на територията на четири
дивечовъдни стопанства /ДДС „Борово”, ДДС „Беглика”, ДДС „Широка поляна”, ДДС
„Ракитово”/ и в учебното опитно горско стопанство „Г. Аврамов” в Юндола. С
изключение на трактора, закупен от учебното опитно горско стопанство, останалите
са придобити чрез лизинг с използването на различни по размер кредити, отпуснати
от фонд „Селско стопанство” по линия на програма САПАРД и собствени средства.
Тракторите са пуснати в действие в месеца на получаването им.
Параметрите на лизинга са както следва:
- срок на лизинга – 48 месеца
- първоначална вноска – няма
- погасяване – 22% от лихвата по кредита се погасява през първите шест
месеца, чрез шест равни месечни вноски. През този период не се погасява
главницата, след което следват 42 равни месечни анюитетни вноски за
главницата и 42 намаляващи месечни анюитетни вноски по лихвата в
размер 0,5% върху остатъка от главницата
- допълнително обезпечение – няма
- допълнителни условия – за срока на лизинга сервизното обслужване е
осигурено и задължително се извършва само от фирмата доставчик.
Гратисният шестмесечен период за погасяване на главницата по кредита
позволява новопридобития трактор да започне да носи приходи, достатъчни за
ежемесечното обслужване на целия кредит, без да се обременява финансово
стопанството-собственик.
Използването на банков кредит или лизинг за придобиване на работни машини
и оборудване увеличава финансовата задлъжнялост на фирмата. Това налага
предварително изчисление за възвръщаемостта на инвестицията, която трябва да е
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най-малко равна на цената на кредита или лизинга /на лихвения процент/. Освен
това, за всяко придобито по този начин основно средство следва да се изготви
индивидуален производствен план за съгласуване във времето на двата
противоположни парични потока – за бъдещите приходи от реализираната
продукция, произвеждана от новопридобитата машина и бъдещите разходи по
обслужване на кредита по тази инвестиция. По този начин може да се контролира
текущо и ежемесечно ефективността на инвестицията в периода на погасяване на
финансовата задлъжнялост, свързана с нея.
В хода на изследването са използвани традиционните методи за обработка и
анализ на икономическата информация. Изчисленията са извършени с използването
на сконтовите методи за оценка на икономическата ефективност на инвестициите, а
за математическата обработка на информацията и графичното й представяне –
стандартните продукти на MS EXCEL.
Резултати и обсъждане
Всичките новозакупени трактори работят в обекти със сходни технически
характеристики на сечищата, макар че са собственост на пет различни стопанства.
Базовите показатели, характеризиращи както сечищата, така и работещите на тях
различни трактори са показани в таблица № 2
Таблица 1.

Обект
(собственик)

Производствени и технико-икономически показатели на изследваните обекти
Характеристика на сечищата

Технико-икономически показатели
за извоз на дървесина

Ср.
Условия Изв.
Отраб.
Ср. год.
Наклон % едра Брой
днев.
Марка
на
разст. в
моточаса
произв.
в % дървес. работ.
произв.
терена метри.
в год.
м3
куб. м
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ДДС
LKT- планиндо 650 до 20
80
5
1206
12,4
2492
Борово
82T
ски
ДДС Шир. LKT- планиндо 700 до 16
80
5
977
15,8
3089
поляна
82T
ски
FENDT
ДДС
планин412
до 800 11-20
75
5
1911
16,6
5288
Беглика
ски
Vario
FENDT
ДДС
планин412
до 800 до 16
70
5
1153
19,7
4544
Ракитово
ски
Vario
УОГС
планинTAF
до 900 10-18
75
5
1120
18,6
4167
Юндола
ски

Разпределението на работниците от обслужващите бригади е идентично –
двама мотористи са в сечището, където повалят и окастрят и двама са на временния
склад, където сортиментират, разкройват и рампират извозените цели стъбла или
дълги стъблени секции.
Данните за фактическите експлоатационни разходи и производствени
резултати на новозакупените специализирани горски трактори са фирмена тайна на
съответните ДДС, но по наши пресмятания те ще се откупят за период от 7 до 10
години, а не по предвидения по банков кредит 5 години.
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11 и 12 май 2016 г.
Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, Тракийски университет

ИЗСЛЕДВАНЕ РАБОТАТА НА ВЕРИЖНИ И КОЛЕСНИ
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ГОРСКИ ТРАКТОРИ В БЪЛГАРИЯ
Светозар Маджов, Сотир Глушков
Институт за гората – София, Българска академия на науките
I. Изследване работата на верижния трактор ТДТ-55 „Онежец”
Целта на изследването е да се определят преимуществата и недостатъците на
работата на верижните трактори в нашите гори.
Обект на изследването са специализираните верижни горски трактори ТДТ-55
„Онежец”, произведени в гр. Архангелск (Русия). Тракторите са предназначени за
извоз на цели, неокастрени или окастрени стъбла или стъблени секции (фиг. 1).

Фиг. 1. Верижен трактор ТДТ-55 „Онежец”
Двигателят им е 4-цилиндров с мощност 45,6 kW. Трансмисията е механическа,
съединителят е двудисков постоянно зацепен, а скоростната кутия осигурява 5скорости напред и една назад. Управлението на трактора се осъществява с
блокировката на веригите посредством бордови фрикциони. Центърът на тежестта
на трактора е изместен с 570 mm напред от средата на опорната повърхност на
веригите, което му позволява транспортирането на големи курсови товари (на равен
терен е отчетен максимален товар от 11,7 m 3 докато при движение на къси стръмни
терени до 30° (58%) е отчетен товар от 6,2 m3 на изкачване и 16,7 m3 на спускане).
Тракторът е особено ефективен при извоза на едра дървесина на къси разстояния в
интервала 500-700 m при голи сечи или ветровали, където е отчетена максимална
дневна производителност от 32,1 m3. При експлоатация на трактора в изборна сеч е
необходима точна организация на работа, в противен случай производителността му
125

ХХV INTERNATIONAL CONFERENCE „MANAGEMENT AND QUALITY” FOR YOUNG SCIENTISTS
11 – 12 May 2016, Faculty of Technics and Technologies - Yambol

е ниска и варира в интервала между 12 и 17 m 3. За ниската производителност при
изборна сеч, особен принос имат тежките ръчни операции по прикачването и
откачването на стъблата с чокери, при което се изразходва от 30 до 40% от времето
на работния цикъл. Верижният трактор е особено подходящ за извоза на дърва за
огрев или целулоза с дължина съответно 1 или 2 m върху товарния си щит и
стегнати на примка от товарното въже, при което е отчетен среден курсов товар от
около 6 m3 (фиг.2.).

Фиг. 2. Извоз на дърва за огрев с верижния трактор
Така цитирани технологичните възможности на трактора, позволяват да се
направи извода, че тракторът е универсален за този вид работа, а така също и
високопроизводителен.
Изпитанието на трактора е проведено в ДДС Сатовча към РУГ Благоевград,
разположено в югозападна България на границата с Р. Гърция през пролетта на
2014 г. Сечищата са с преобладаващо южно изложение в средния и високия пояс с
преобладаваща буково-иглолистна растителност на планината Родопи, където
релефът се отличава с рязко изразени била, големи долини, стръмни склонове и
скални масиви.
От направените експлоатационни наблюдения на работата на верижния
трактор (ТДТ-55 Онежец), могат да се изтъкнат някои известни вече, а други нови
негови преимущества и недостатъци спрямо колесен трактор от същия клас ( TAF658 ).
Преимущества:
- по-високо тягово усилие на наклонени терени, тъй като процентът на
боксуване му е 3-пъти по-нисък, съответно 5% към 15% за колесния, което
води до снижаване на отделния разход на горивото, което особено се усеща
на леки и преовлажнени почви;
- по-добър контакт с почвата, което му позволява преодоляването на постръмни наклони, намиращи се близо до границата на динамичната му
устойчивост от 20º - 25º ( 36% - 47%), докато при колесните е по-нисък 18º 20º (30% - 36%);
- извършване на пътно-строителни работи с булдозерното устройство,
прокарване и ремонт на горско-пътната мрежа, докато при колесните са
възможни единствено само складови операции;
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- по-висока проходимост, надеждна работа на почви с ниска носеща
способност (блата, мочурища, тресавища, разкалян терен и др.), дълбок
сняг, високи пънове.
Недостатъци:
- ниска работна скорост в интервала от 2,5 до 3,5 км./h, което е 2 до 3 пъти пониска от скоростта на колесния;
- по-трудни за управление, поддръжка, ремонт и обслужване;
- невъзможно е придвижването му на близки обекти по асфалтова настилка на
националната пътна мрежа;
Така изнесени горните недостатъци на верижния трактор водят до по-ниска
средна дневна производителност с около 10-15% от колесния, но само при
наклонени терени и изборни сечи, докато на голи сечи и ветровали предимствата са
за първия, в някои случаи превишението е почти същия процент.
За изследване на технико-икономическите и експлоатационни характеристики
на верижния трактор ТДТ-55, ще анализираме работата му при актуални днешни
условия по данни на МЗГ за периода от 2004 до 2014 г., отнасящи се само за
държавните подразделения. За сравнение са приведени данни за найразпространените и използвани трактори в дърводобива, а именно Universal-651M и
TAF-658 (табл.1.).
Табл. 1.
Технико-икономически показатели на тракторния извоз у нас за периода 2004-2014 г.
Трактор

Средно
Средно
списъчен изработено
брой
на маш/год
3

Средно
работни
дни/год.

Средно
дневна
производ
3

Редно
престои
годишно

Коеф.
изп. на
раб. вр.

Себестойно
3
ст 1m без
амортиз

бр.

m /год

бр/год

m /ден

бр

%

BGN/m

U-651M

519

3200

210

15,2

22

87,5

3,26

TAF-658

36

3405

196

17,3

37

81,6

3,85

ТДТ-55

59

3610

205

17,6

37

85,4

3,88

3

В таблицата са дадени броят на машините, за които са постъпили данни,
средно-годишната им изработка, отработените дни, престои, коефициент на
използване на работното време и себестойност на 1 m 3 извозена дървесина. От
таблицата е видно, че независимо от по-ниската дневна производителност,
верижните трактори се експлоатират на обекти с по-голяма концентрация на сеч, при
което е отчетено средно-дневна производителност от 17,6 m3, а за TAF-650 тя е 17,4
m3, незначително по-ниска. Средните експлоатационни разходи (гориво, масла и др.
без амортизации) са почти еднакви - 3,88 и 3,85 лв. в полза на колесния, а трудовите
разходи с осигуровките се движат в рамките на 3,70 - 4,50 лв./m3.
От така направения икономически анализ на работата с верижния трактор ТДТ55 се вижда, че той е рентабилен в нашите гори, както поради добрата организация
на работа, така и поради добрият опит на работниците, работещи с него.
2. Изследване работата на специализиран горски трактор TAF-658
След 1950 г. са внедрявани само селскостопански верижни трактори в нашите
гори, които се оказват непригодни, независимо от съоръжаването им с
еднобарабанни лебедки за подвоз и прикачни колесари за извоз. През 1968 г. са
направени сполучливи опити за внедряването на различни марки и модели
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западноевропейски специализирани колесни трактори (Valmet-Terra 465, 865-A - от
Финландия и Landswerk - KL 820 – от Швеция). Повече от двадесет години след това
- около 1990 г., броят на тракторите достига около 900 и с тях се извозват над
2 млн. m3 дървесина - 94% от механизирания извоз. За нашите условия като найрентабилни са се доказали румънските колесни трактори с общо предназначение
„Universal – 651 M“ и специализираните – TAF – 658, които по данни на тогавашната
АГСГП, са съответно около 640 бр. и около 80 бр.
С началото на демократичните промени през 1990 г. настъпва спад на
тракторния извоз, което е повлияно и от липсата на внос на нови трактори за горите.
По данни на фирма „Горска техника“ – гр. Дупница, единствено около 50 броя стари
трактора с общо предназначение са преоборудвани с лебедки, а около 30% от
старите, почти напълно амортизирани трактори, са бракувани.
За голямо съжаление обаче, намаляването на броя на работещите в горите
трактори, не доведе до увеличаване броя на въжените линии, с което се обяснява и
липсата на връзка и противоречие между тях. За сметка на това, извозът с
животинска теглителна сила се увеличи многократно, за което значително
допринесоха и реформите в горите през разглеждания период.
Както обикновено се случва, историята се забравя, след което всичко се
повтаря отначало. През 2004 г. отново са внесени трактори – Fend - 412 vario –
трактор с общо предназначение - от Германия, и LKT – 81 T – специализиран горски
трактор - от Чехия. Богатият опит, натрупан повече от половин век работа с тези
трактори, беше забравен. По същото време старият трактор TAF на УОГС „Г. Ст.
Аврамов“ – Юндола беше продаден и беше закупен нов, за който ръководството на
стопанството смяташе, че е по-ефективен. След проведените от нас наблюдения,
тракторът беше препоръчан на две частни фирми с дейност дърводобив и
дървопреработка. Понастоящем, у нас работят три нови трактора TAF-658, които ние
ежемесечно наблюдаваме в технически, експлотационен и икономически план
(фиг.3.).

Фиг. 3. Горски специализиран трактор TAF-658
Специализираният румънски трактор TAF е единственият рентабилен и доказал
своята ефективност при работа в нашите гори. В началото специалистите са
смятали, че двигателят му е „слаб“ за трактор от такъв теглителен клас – 3 t, тъй
като същият двигател D – 110, с мощност 65 PS е монтиран и на другия румънски
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трактор “Universal – 651 M“ от клас 1,4 t, но съмненията не се потвърдили. През
последните години тракторът успешно се продава в Украйна, Русия и други бивши
съветски републики, с двигател D 243 с мощност 81,6 PS от трактора „ Беларус“. За
западноевропейския пазар тракторът се доставя с двигател „Perkins 1004-40T “с
мощност 104 PS. По така упоменатия ред на двигателите, тракторът е с различна
номерация в зависимост от мощността им съответно TAF 658, TAF 820 и TAF 1041P.
Специализираният горски трактор TAF e предназначен за извличане на цели
стъбла, стъблени секции и сортименти, с голям обем над 2 m 3 от гори, разположени
на склонове с наклони от 25о до 40о (47%-84%), в които е извършена главна или
окончателна сеч (фиг. 4.). Тракторът е с чупеща се рама, състояща се от две
шарнирно съчленени части, като в предната е поместен двигателят, скоростната
кутия, плаващ преден мост и кабина, а върху задната - разпределителната кутия,
двубарабанна лебедка с арка, предпазен щит, повдигаща рамка и заден мост.
Шарнирът между двете части осигурява отклонение на трактора ±40 о в хоризонтална
равнина, а отклонението във вертикална равнина на предния мост е ±17 о. Предният
и задният мост са взаимно - заменяеми, самоблокиращи, с вградени планетарни
механизми в главините, които спомагат за намаляване скоростта на движение, но
увеличават въртящия момент. Тракторът е с колесна формула 4х4, осъществена от
четири еднакви по размер, взаимнозаменяеми колела с гуми (18,4/15-26) с ниско
налягане – от 1,8 до 2,4 atm., които намаляват размера на повредите върху почвата,
подраста и оставащия дървостой. Благодарение на тази конструкция тракторът
копира напълно микрорелефа на терена, като осигурява добро сцепление,
създаващо възможност за максимално тягово усилие - до 4-5 t и преодоляване на
препятствия с височина до 50 сm (камъни, трупи, дънери, коловози и др.).

Фиг. 4. Извоз с горски специализиран трактор TAF-658
Управлението на трактора е леко, тъй като е хидрофицирано и се осъществява
с волан, който е свързан с хидравличен разпределител (система Danfoss–Orbitrol),
управляващ двупътен хидроцилиндър, променящ ъгъла между двете полурами.
В трансмисията на трактора влизат две механични кутии: предавателна и
разпределителна. Предавателната кутия се произвежда по лиценз на MAN и
осигурява 5 скорости напред и 1 назад. В съчетание с две степени - бързи и бавни
на разпределителната кутия, скоростите стават (5 х 2) - 10 напред и (1 х 2) - 2 назад,
с което се осигурява оптимален режим на работа при всякакви условия.
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Разпределителната кутия задвижва чрез карданни валове двата моста и лебедката.
Спирачната система на трактора е двукръгова с пневматично задвижване и
вградени барабанни спирачки в колелата. Спрямо старата модификация на трактора
(TAF – 650), който беше с хидравлично задвижване на спирачките, новите модели са
изключително надеждни при спиране дори и на много стръмни терени - до 45о
(100%).
Определени са някои експлоатационни характеристики на трактора при работа
в планински условия у нас. Установен е среден курсов товар с обем 5,76 m 3
(максимално отчетен - 7,7 m3), при движение надолу в сухо време е отчетена
минимална скорост от 3,56 km/h, докато по хоризонтален асфалтиран прав участък
максималната скорост на трактора без товар достига до 40 km/h. В сравнение с найразпространения трактор Universal – 651 M, тракторът TAF – 658 позволява при
еднакви условия до около 30–40% по-висока производителност при извоза на
иглолистна дървесина и около 25–30% - при извоза на широколистна дървесина.
Лебедката на трактора е механична, двубарабанна, изключително надеждна
при работа с максимална теглителна сила 2 х 7000 daN и дължина на въжето до 50
m. Барабаните се задвижват от червячен редуктор, като включването им се
извършва от многодискови съединители. Обратното развиване на натоварените
барабани се предотвратява от лентови спирачки. Управлението на лебедката се
осъществява както ръчно, така и дистанционно.
Тракторът е съоръжен с надеждно устройство, което гарантира неговата
устойчивост при привличане на товара от лебедката (фиг. 5). Към задната полурама,
шарнирно е монтирана подвижна рамка, благодарение на която се осигурява
надеждното „закотвяне“ на трактора. Сред работниците, обслужващи трактора се е
утвърдило следното мнение: „Когато TAF-ът привлича голям товар, последният
бавно, но сигурно се придвижва и навесва на него, докато при работа с други марки
трактори, в повечето случаи те отиват при товара“.

Фиг. 5. Подвижна рама, закотвяща трактор TAF-658 при подвоз
За
потвърждение
на
технико-икономическите
и
експлоатационни
характеристики на специализирания горски трактор, е необходимо да бъде
разгледана работата му при актуални условия на дърводобива у нас. За анализа са
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използвани данни за производителността на закупен през 2005 г. от частна
дърводобивна фирма трактор TAF 658. Цената му е 72 000 лв. (36 000 €) без ДДС.
Собственикът на фирмата е инвестирал изцяло собствени средства. За 14 месеца
работа, тракторът е отработил 1053 моточаса в сечища с 90% едра строителна
дървесина, при средно извозно разстояние - 1000 m и наклон на терена - около 10о 20о (18% - 36%). При създадената организация на работа е постигнато около 44%
ефективно използване на работното време, при което са извозени 8500 m 3
дървесина. Средната месечна производителност е около 600 m3, или 8 m3 за
1 моточас. Средните експлоатационни разходи - гориво, масла и др. без
амортизация, са около 3,50 лв./m3, а трудовите разходи с осигуровките са в рамките
на 3,70 - 4,50 лв./m3. При тези условия тракторът се изплаща за период от 10-до 12
месеца.
Направеният икономически анализ показва, че инвестирането на средства за
закупуване на нов специализиран трактор TAF - 658, не е рисковано за
дърводобивните фирми (частни и държавни) при условие, че може да бъде
осигурено целогодишното му натоварване с работа в рамките на една-две години.
В заключение, следва да се отбележи, че тракторите TAF и в бъдеще ще бъдат
използвани в нашите гори, не само защото вече са доказали своята ефективност на
работа и отговарят на условието за изгодна цена, висока производителност,
надеждност, сервиз и обслужване, но и поради фактът, че те покриват изискванията
по стандартите на ISO - 9001 и отдавна са с доказани качества на
западноевропейския пазар.
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11 и 12 май 2016 г.
Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, Тракийски университет

ПРОУЧВАНЕ РАБОТАТА НА ЧЕШКИТЕ ВЪЖЕНИТЕ ЛИНИИ LARIX В
ПЛАНИНСКИ И БЛАТИСТИ ТЕРЕНИ
Светозар Маджов, Сотир Глушков
Институт за гората – София, Българска академия на науките
При извоза на дървесината възникват най-големите повреди по почвата и
насажденията. В областта на защитата на околната среда, извозът с въжени линии
има съществени предимства пред извоза с трактори. Често в планински условия и
блатисти места, извозът с въжени линии представлява единственото реално
решение. Въженият извоз има следните предимства:
 Подобрява екологическото състояние на горите;
 При недостатъчно гъста пътна мрежа, позволява разширяване на
технологическите възможности за усвояването на горския фонд;
 Позволява подвоз при технологичните отгледни сечи;
 Намалява разходите при дърводобива, като съкращава разходите за
строителството на извозни пътища;
 Подобрява ритмичността на работа на дървообработващите предприятия
през годината;
 Значително се намаляват изискванията за гъстотата на пътната мрежа, като
при извоз с въжени линии е необходимо разстояние между пътищата от 800 до 1000
m, а при тракторния извоз е необходимо 100 m;
 При извоз с въжени линии не се поврежда почвата (уплътняване, измиване и
др.), което е особено характерно при извоза с трактори;
 Спестява се енергия - при извоз с трактор е необходимо цялата му маса да
се транспортира до мястото на натоварване, при спускане по склона се спира
съставната част на гравитационната маса. В резултат на повишената ерозия на
почвата от транспорта на дървесината за сметка на предаването на силите от
гумите на почвата, нейното уплътнение и триене на товара възниква дълготрайно
увреждане на горската почва. Теглото на вагонетката на въжената линия, която е
способна да привлече до носещото въже приблизително същия товар както
универсалния колесен трактор, представлява само няколко процента от неговата
тежест;
 Следва да се отбележи, че само с използването на съвременните въжени
линии, за които е характерен бърз монтаж, автоматизирано преместване на товара и
радиоуправление, могат да се изберат такива икономически и други подходящи
работни процеси, при които увреждането на подраста и оставащия дървостой ще
бъдат минимални.
Производителите на въжени линии, особено от Австрия, Норвегия, Италия и
Швейцария предлагат пълна гама съвременни горски въжени линии с прогресивни
технически концепции и купувачът сам трябва да сравни преимуществата и
недостатъците. В групата на известните производители на въжени линии с особено
място се нарежда и чешката фирма Учебно-опитно горско предприятие “Масариков
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лес” гр. Крищини, която днес произвежда своите въжени линии LARIX, които в
Европа са доста известни.
Техническите решения на въжените линии от типа LARIX 3T KOMBI спомагат за
опазването на оставащия дървостой при подвоза на дървесината при селективен
дърводобив:
- енергетическо средство за преместване и транспорт на дървесината се явява
колесен селскостопански трактор с минимална мощност 45 или 70 kW;
- въжените линии позволяват материалите да се извозват в полуподвесно и
подвесно състояние на всякакъв терен - отдолу нагоре и отгоре надолу или на равен
терен, последното е особено важно в резерватите, парковете и блата с
недостатъчна носеща способност;
- въжената линия е разработена като навесно оборудване към задна
триточкова система на трактора (рамата с лебедките и мачтата) и допълнителни
барабани (с резервни и монтажни въжета), монтирани на предната навеска;
- теглото на въжената линия по такъв начин е оптимално разпределена между
двата моста на трактора - преден и заден, което позволява системата да е с добра
проходимост и на лоши терени;
- проходимостта на въжената система се доближава до проходимостта на
специализирания горски трактор поради добрата си балансировка;
- работната площадка на трактора и линията се допуска да бъде с напречен и
надлъжен наклон до 15%;
- извозното разстояние на въжената линия е до 500 – 800 m, теглото на товара
е до 3000 kg, теглителната сила е до 23-32 kN, а теглото на въжената линия заедно с
допълнителното оборудване не надвишава 3 500 kg;
- въжената линия е окомплектована с 5 въжета - носещо, циркулационно
(реверсивно), подемно, спомагателно и монтажно;
- циркулационното въже спомага за точното позициониране на вагона по
носещото въже;
- страничното подвозване на материалите е до 70 m;
- автоматиката, управляваща работата на въжената линия позволява
оптимизиране на височината на подвесване на товара под вагона;
- носещото въже се монтира с по-голяма опъваща сила за да се намали
страничното провисване на въжето, при което то е защитено от претоварване;
- в случай на извоз на дълги неокастрени дървета, (от национални паркове,
където е забранен дърводобива заради повредите върху околната среда) e
възможно транспортирането на товара хоризонтално, в пълно подвесно състояние
на двата края на вагона HORIZONT.
Производителността на въжените линии зависи не само от техническите
параметри, но и от квалифицираната поддръжка. От особена важност са обучението
на обслужващия персонал, ремонта и обслужването.
Продажните цени на въжените линии LARIX в сравнение с цените на подобни
европейски линии с аналогично механическо задвижване е 1,5 до 2 пъти по-ниска.
Цената на LARIX с хидростатическо задвижване е 1,5 пъти по ниска.
Поради универсалността си въжените линии LARIX могат да намерят
приложение, не само в планински и горски условия, но и в равнинни, където
местността е непроходима за колесни и верижни трактори. Има се предвид
блатисти, торфени залежи, местности с едри камъни, оврази, морени, заливни гори
и др. Имайки предвид критериите по управляемостта на тракторите на склонове и
носещата способност на грунта, делът на „въжените терени” от екологическа гледна
точка могат да нараснат. Употребата на въжените линии ще позволи да се разшири
продължителността на дърводобива, като се съблюдават екологическите
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изисквания.
При проектирането на трасето на въжената линия в гората, където профила на
терена позволява, е необходимо оставянето през 100-150 m на стоящи дървета като
междинни подпори заради провисването на въжето. Строителството на всяка
подпора е около 2 трудови часа независимо от типа на въжената линия.
Горски въжени линии LARIX
Първата съвременна въжена линия LARIX 550 е била произведена през
1995 г. Голяма част от въжените линии са предназначени за експорт. За момента в
експлоатация се намират над 100 броя, като в това число 29 бр. LARIX 550, 42 бр.
LARIX 3Т, 27 бр. LARIX KOMBI и LARIX KOMBI H, 2 бр. LARIX HYDRO. В Република
Чехия са продадени 46 бр. машини (7 Larix 550, 22 Larix 3T, 11 Larix Kombi a 1 Larix
Hydro), 5 машини работят в Полша, по две в Унгария, Испания и Украйна, 1 в Русия и
в Колумбия. Частни предприемачи работят в Украйна, Франция, Австрия и
Германия. В преговори с фирмата за закупуването на въжени линии LARIX са страни
като Белорус, Русия, Украйна, Испания, Франция и със страни от Южна Америка.
Голям интерес има и на Балканите - Босна, Херцеговина, Сърбия и Хърватия,
където сделките са възпрепятствани по икономически причини.
Днес Учебното горско предприятие “Масариков лес “ - Крищини МЗЛУ в гр. Брно
произвежда и продава 4 типа въжени линии Larix, а именно: Larix Kombi, Larix 550,
Larix 3T, Larix Hydro a 3 типа вагонетки за тях: KOS-31, Graviko и MOKO-25
(таблица 3).
Larix 550
Универсална въжена линия с 4-въжета: носещо, циркулационно, подемно, и
помощно. Въжената линия е монтирана на 3-точковата система на колесен
селскостопански трактор с мощност от 70 kW. Въжената линия е с радиоуправление
осигуряващо автоматично придвижване на празен и пълен вагон. Дължината на
носещото въже е до 500 m а полезният товар е 2000 kg.
Larix 3T
Универсална въжена линия аналогично изпълнение като Larix 550 с тази
разлика, че за монтажа на въжената линия е окомплектована с монтажен барабан с
полипропиленово въже. Товароносимоста е увеличена до 3 000 kg, а дължината на
извоза - до 800 m.
Larix Hydro
Линията, когато е монтирана на камион с висока проходимост е (Larix Hydro A),
когато е на ремарке (Larix Hydro P). Въжената линия е класическа концепция с
носещо, теглещо и циркулационно (реверсивно) въже. В комплектовка с вагон KOS31 се монтира допълнителен барабан със спомагателно въже, при вагон MOKO-25
това не е необходимо. Въжената линия е оборудвана с хидростатически предавки,
които осигуряват автоматическо изравняване на скоростите на развиване и
намотаване на тяговият и реверсивен барабан (системата за блокировка).
Радиоуправлението, което е програмирано да управлява натоварения или празен
вагон влиза в стандартното оборудване. Преимущество се явява скоростта на
монтажа, който при работа нагоре по склона е 4-6 часа, а при експлоатация надолу
по склона – 6-8 часа. Товароподемноста е 3 000 kg, а дължината на извоза 700 m.
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Таблица 1.
Технически данни на въжените линии Larix
Типово
обозначение
Larix
Kombi

Енерг.
средст.
kW

Товаропо
Дълж. на
Скорост на Теглит.
Задвижване
демност,
извоза, m
навив. m/s сила кН
kг.

Управление

трактор 50 механическо

200

1500

1,5

30

кабел,
радио

Механическо
трактор 50 (носещо
въже-хидр.)

350

2000

1,5

36

кабел,
радио

Larix 550 трактор 50 механическо

500

2000

23

кабел,
радио

Larix 3T

трактор 50 механическо

800

3000

32

кабел,
радио

Larix
Hydro A
Larix
Hydro P

товарен
хидростаавтомобил тическо
хидростаремарке
тическо

700

3000

700

3000

Larix
Kombi H

2,2 с товар,
4,5 без
товар
2,2 с товар,
4,5 без
товар
0-6 с и без
товар
0-6 с и без
товар

32
32

кабел,
радио
кабел,
радио

Larix Kombi
Двубарабанна лебедка с дължина на въжетата 2 x 220 m, която е монтирана на
3-точковата система на трактор. Въжената линия е с тягово и реверсивно въже,
предназначено за подвоз на материалите на къси стръмни склонове. Допълнително
оборудване на трактора се явява преден отвал и защитно дъно на трактора, което
позволява системата да се използва и за извоз на материалите на тракторни терени.
Въжените линии Larix се управляват посредством радио от работника, който
завързва материалите непосредствено в насаждението. При подвоза на
материалите, работникът в насаждението сам променя мястото на вагона по
дължината на носещото въже, с което се избягват възможните повреди по
оставащия дървостой.
Продължителността на монтажа на въжените линии с механическо задвижване
- Larix 3T и Larix 550, при работа нагоре по склона е около 8-10 часа, докато надолу
по склона е от 12 до 14 часа (при средна дължина на трасето от 400 до 500 m с
минимум 2 подпори).
Продължителността на монтажа на въжените линии Larix Hydro е наполовина
на гореспоменатото време. Съществено намаляване на монтажното време се
постига за сметка на:
- мачти с височина 9 или 11 m - позволяват монтаж на една или най-много на
две подпори;
- мачтите са оборудвани с 4 анкерни (монтажни) лебедки;
- съчетанието на Larix Hydro с моторния вагон MOKO-25 предотвратява
монтажа на спомагателното въже, особено при работа нагоре по склона, където се
използва само носещо и тягово въже, а реверсивното въже остава неизползвано на
барабана на въжената линия.
Характеристика и технически данни на вагоните
Вагон KOS-31
Той е предназначен за въжената линия Larix 3T, но може със същия успех да се
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използва и при другите линии, които са със спомагателно въже за управление на
механизма, който управлява изтеглянето на въжето от вагона. Предимствата на този
вагон са здравина, надежност при работа, безпрепятствено преминаване през
седловите стойки с товар и навиване на спомагателното въжето на барабана на
вагона при преместването му. Товароподемността на вагона е 3 000 kg, а теглото му
е 245 kg.
Вагон Graviko
Той е предназначен за въжени линии с носещо и теглително въже. Вагонът е
снабден с хидравлически управляема спирачка за фиксирането му върху носещото
въже, както и спирачка, фиксираща товара на различна височина под вагона.
Управлението на вагона се осъществява с помощта на командна радиостанция.
Товароподемността на вагона е 3000 kg, масата му е 320 kg.
Моторен вагон MOKO-25
Той е предназначен за въжени линии с носещо, теглително и реверсивно въже.
Във вагона е монтиран двигател, с помощта на който се придвижва по носещото
въже, спира на всякакви позиции и товарът се закрепва на различна височина под
него. Мощността на двигателя е 5,5 kW, товароподемността му е 2 500 kg, а масата
му е 480 kg.
При
наблюдение
работата
на
вагона
МОКО-25
(идентичен
на
самопридвижващия се моторен вагон Woodliner на австрийската фирма Конрад), се
оказва че товарът се влачи ниско над земята, заради значителното му тегло, което
не позволява извоза на товар над 800-1000 kg.
Фиг. 1, 2, 3 и 4. Работа на въжената линия LARIX 550
на блатиста местност в Чехия
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Фиг. 12. Larix 550

Фиг. 13. Larix 3T

Фиг. 14. Larix Hydro A

Фиг. 15. Larix Hydro P+Moko-25

Фиг. 16. Larix Kombi

Фиг. 17. Вагон KOS-31

Фиг. 18 и 19: Вагон MOKO 25
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11 и 12 май 2016 г.
Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, Тракийски университет

ХАРВЕСТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И УСЛОВИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО ИМ В
ГОРСКОТО СТОПАНСТВО НА БЪЛГАРИЯ
Светозар Маджов, Сотир Глушков
Институт за гората – София, Българска академия на науките
Харвестърната технология представлява една от най-модерните и прогресивно
развиващи се методи за дърводобив в европейските страни с напреднало горско
стопанство. С използването на харвестри (известни в близкото минало у нас като
лесокомбайни, агрегатни или многооперационни машини) и форвардери
(сортиментни трактори), първите извършват изцяло всички операции по първичния
дърводобив (поваляне, кастрене и разтрупване), а вторите последващите
(натоварване, извоз, сортиране и рампиране), се извърши пълно механизиране и
автоматизиране на непривлекателния до този момент тежък труд в гората.
В Европейския съюз като пример за най-динамично развиваща се
дърводобивна и дървообработваща промишленост, може да се посочи бившата
страна от източния блок - Чехия. По данни на Управлението на горите на Чехия, за
периода до 2002 г. се отчита наличието на 58 харвестъра и 119 форвардера. В
„Зеления доклад” на чешкото Правителство за 2006 г. са отчетени данни за
наличието на 222 харвестъра и 377 форвардера. За краткия период от 4 години е
отчетен ръст на броя на харвестрите почти 4 пъти и на форвардерите повече от 3
пъти. В стратегическо отношение това означава качествено преоборудване на
отрасъла с надеждна, високопроизводителна и ергономична техника. В
експлоатация най-силно са застъпени харвестрите и форвардерите от класовете със
средна мощност (71 – 140 kW), които са атрактивни заради възможността им да
бъдат използвани както при отгледни така и при възобновителни сечи.
Внедряването на гореописаните дърводобивно-транспортни машини и
технологични методи е свързано с проучване на терена по технологичния проект, по
който ще се извърши сечта. Подготовката за дърводобив и изпълнението на всички
производствени операции е необходимо да се планират в технологичната карта
(приложение 1), след запознаване с работната площадка. За изпълнителя на
поръчката картата трябва да представлява задължителен документ. Понастоящем,
когато работите се извършват най-често от индивидуални субекти, а не от
собственика на гората, тя е подходящ аргумент при предаването на извършената
работа, който може да бъде сравнен с производствената действителност. Редица
горски дружества изискват технологичната карта като еднозначна спецификация на
изискваната работа, защото тя включва:
A. Описание на производствената единица;
B. Проект за асортимента;
C. Проект на технологията и технико-технологичните параметри на работната
площадка;
D. Ситуационен чертеж с разпределението на растителността на работни
области.
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Предимствата, обосноваващи въвеждането на харвестърните технологии са:
 икономията на работна сила;
 точното регистриране на употребените мощности от оператора на бордния
компютър, който улеснява контрола върху труда и неговото възнаграждение;
 високата хигиена на труда и неговата безопасност при използването му при
неблагоприятни климатични условия или при бедствия, където макар да се
намалява производителността на труда, това става за сметка на
безопасността, а освен това всичко е свързано с ергономията на труда,
което е несравним плюс в сравнение с класическите технологии;
 бързата реакция на исканията на клиента при определяне на асортимента;
 запазване чистотата на дървесната суровина за по-нататъшна обработка в
дървообработвателната промишленост (дървесината се транспортира в
натоварено състояние);
 ограничаване щетите по оставащия дървостой и почвената повърхност,
които не могат да се избегнат при използването на средства за наземен
извоз (трактори и животинска теглителна сила), при които делът на щетите
се увеличава до 2/3 в сравнение с харвестърната технологията (фиг. 20.).
От друга страна, с въвеждането на технологията възникват и определени
затруднения:
 сложна организация на труда за непрекъсната работа на машините и
осигуряване възвръщаемост на вложените инвестиции;
 висока доставна цена на машината, скъп ремонт на повредите, свързани с
период на чакане за доставка на резервните части, което води до престой на
машините;
 продължително и скъпо обучение на операторите;
 необходимост от знания и технически специалности на операторите
(машиностроене, електротехника и горско стопанство).

Фиг. 1. Отгледна сеч с колесен харвестер Valmet в
околностите на гр. Трутнов (Чехия)
Обработващите глави на харвестрите са конструирани за обработката на
иглолисти дървесни видове като смърч, бор и лиственица, както и мека
широколистна дървесина (най-често бреза и топола). Използването им за твърда
широколистна дървесина се препоръчва при отгледни сечи в букови гори от по-ниска
възрастова група, което е гаранция за по-малко кривини и по-слаба разклоненост.
Напречният наклон на склона не бива да надхвърля 40 %, което е допустимо за
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харвестерните технологии. Машините не се използват на мочурливи терени. В
случаите, когато мочурливостта се проявява само локално, се отбелязва линия за
привличане, която да осигурява минаване на машината само по твърда почвена
повърхност, или преминаването се ограничава до абсолютно необходимия минимум
(фиг. 21).
Маркирането на подлежащите на сеч дървета се извършва от участъковите
лесничеи. Горските масиви се разделят с линии (път) за извозване на сортиментите,
които минават винаги през центъра на работната площ. Работната площ,
респективно нейната ширина между транспортните граници, зависи от обсега на
крана на харвестъра, евентуално от включването на други машини и свързаните с
тях методи на работа. При комплексната харвестерните технология обхватът на
работната площ е около 20 m при средния клас мощности (71 – 140 kW).
Обхватът на хидравличната кран на форвардера при харвестър технологията
не е толкова важен, защото добитите сортименти от харвестъра се разполагат
непосредствено до извозния път. Обхватът на хидравличният кран е съществен
технически параметър само при частична харвестър технология, където се включва
само форвардер (самият добив се извършва ръчно, с моторни триони).
Ширината на извозните пътища, минаващи през центъра на работната площ,
при харвестър технологиите е 3,5 - 4 m. На завоите те се разширяват с около един
метър. Същото е разширението и на терени с по-голям брой ниски препятствия,
където има опасност от нараняване на хидроманипулаторите, страниците и другите
компоненти на машините при накланянето им когато минават например през
каменист терен, който не е изключение в горските масиви. Границите на извозните
пътища се отбелязват с ленти или светлоотразителни бои с коса черта от
вътрешната страна на пътя, евентуално със стрелки, определящи посоката на
движение на машината, така, както е определил участъковият или горският стопанин
и след споразумение с техника по организация на труда на включваните харвестър
технологии. В горските масиви със същите светлоотразителни бои се отбелязват
дърветата, предназначени за сеч, винаги от три страни на височина около 1,3 m, за
да са видими за оператора от няколко ъгъла около линията за приближаване.
Отделните извозни пътища са прави, определени с оглед на аномалиите на
терена (препятствия, мочурлив терен) и освен отделни (неизбежни) случаи трябва
да бъдат проходими за излизане на горските пътища или свързани с други стари
пътища, т.е. да не се налага връщане на заден ход или обръщане в горския масив,
така че в максимална степен да се ограничи делът на щетите по стоящите дървета
или по земната повърхност.

Фиг. 2. Затънал форвардер в мочурлива почва
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След
отрязването,
повалянето,
кастренето
и
разтрупването
(сортиментирането) на маркираните дървета от харвестъра, работният процес
продължава от форвардера, извършващ последващия извоз. Най-напред се отсичат
отпред разположените дървета по извозните пътища, които пречат за минаването на
харвестъра, а впоследствие се извършва сечта в работното поле от масива.
Отсечените дървета от пънната надземна част се изтеглят от манипулатора до
извозния път, върху който се окастрят, а сортиментите се разтрупват с дължината 2
- 8 m и се нареждат перпендикулярно на извозния път (фиг. 3.), винаги в другата,
насрещна половина на работната площ, а не в тази, от която са добити. Купчините
от по няколко броя сортименти до пътя се разделят според тяхната дължина. При
кастренето клонките се разполагат по повърхността на извозния път, при което се
запазва от нараняване повърхностната коренова система на оставащия дървостой и
подраста. Върху килима от клонки тежестта на машината се разпределя равномерно
и намалява риска от повреждане на земната повърхност, a и от повреда на
приземните части на дърветата (фиг. 4.).

Фиг. 3. Разположение на сортиментите около извозния път:
горен ред - неправилно разположение на сортиментите между, върху и до
препятствия като камъни и стоящи дървета 1- правилно разположение до път
събрани с повдигнат един или двата края 2- неправилно разположение на голяма
и или разширена фигура на материали (рис. J. Dvorak)

Фиг. 4. Килим от клони върху извозния път на харвестъра
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Дървесината се изкарва от масива както по сортименти, така и по дървесни
видове до временния склад, където се подрежда на фигури високи до три метра.
Временните складове се разполагат на края на обработваните масиви, в съседните
масиви или горски комплекси, върху временно използвани земеделски терени, и
разбира се най-вече на укрепените камионни пътища (фиг. 5.).

Фиг. 5. Временен склад
Комплексна харвестърна технология
Междуредието на извозните пътища е 20 m, ширината им е 4 m (фиг. 6). От тях
харвестърът обработва изцяло вляво и вдясно по цялата площ на масива.
Транспортирането на сортиментите от сечището се извършва с форвардер.
Предимство определено е обработването на дървостоя с една специализирана
машина за един преход. Освен това и високата производителност както на
харвестера, така и на транспортната машина, както и високата безопасност на
труда. Недостатък е високият процент на площта на извозните пътища в
насаждението (20-25%).

20 m

4m

Извозен път

Работно поле

Транспортна граница

Фиг. 6. Комплексна харвестерна технология(рис.Dvorzak)
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Комплексна харвестър технология със скрита линия
Между извозните пътища, на разстояние около 40 m, харвестърът се движи в
центъра на масива по необозначена линия. Сече избрани дървета и ги разполага до
граничните линии на работните площи. След това обработва отсечените дървета от
извозният път по стандартния метод. Дърветата могат да се обработват и в горския
масив и добитите сортименти се разполагат на граничната линия. Форвардърът се
движи само по извозните пътища. При това харвестърът гъвкаво избягва всички
препятствия, така че не създава впечатление за оптически характер на скритата
линия. Въпреки това този вариант е приемлив само в изключителни случаи, защото
с необозначена и неправа линия има по-голяма опасност от повреждане на
дърветата в масива (фиг. 7.).
40 m
Работно поле

20 m
Междинна зона

4m
Извозен път

Транспортна граница
……….......

Трасе на харвестъра

Фиг. 7. Харвестерна технология със скрита линия (рис. Dvorzak)

Частична харвестърна технология с моторен трион в междинната зона
Разстоянието между извозните пътища е 30 m (фиг. 8). От извозния път се
извършва изцяло механизирана санитарна сеч в обсега на крана на около 10 m от
всяка страна на линията. В междинната зона с ширина около 10 m, се извършва
ръчна сеч с моторен трион. Всяко от дърветата в тази зона се поваля по посока на
по-близкия извозен път. По-нататъшната обработка на дървото се извършва с
харвестър (той изпълнява функцията на процесор), т.е. издърпва дървото с
хидроманипулатора и изпълнява кастрене и разтрупване с последващо подреждане
на сортиментите, перпендикулярно на линията за приближаване. Извозването на
дървения материал става с форвардер.
Комбинация от комплексна харвестърна технология и класическа
технология за добив и транспортиране на дървен материал от
междинната зона
Разстоянието между линиите за доближаване е 40 m (фиг. 9). В обсега на крана
на харвестъра от линиите за доближаване се извършва първо изцяло механизирано
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прибиране. В междинната зона с ширина 20 m сечта се извършва ръчно с моторен
трион така, че долната част на дървото да е насочено към по-близкия извозен път.
Дърветата се изтеглят с тракторната лебедка. Тракторът, както и харвестърът и
форвардерът, се движат само по извозните пътища. По-нататъшната обработка на
изтеглените дървета се извършва с харвестъра, който играе ролята на процесор –
кастри, разтрупва и подрежда сортиментите перпендикулярно на извозния път.
Видовете сортименти се извозват с форвардера. Недостатък на технологията са
високите изисквания към организацията на труда, повишените разходи,
увеличаването на щетите от изкарването на цели дървета.
30 m

Работно поле

10 m

10 m

ZZ

KA

Транспотна граница

4m

RG

RG Извозен път ZZ Междинна зона

KA Kranausladung
Фиг. 8. Частична харвестерна
технология с моторен
трион в междинната зона (рис. Dvorzak)

Комбинация от комплексна харвестърна технология и класическа
технология за добив и транспортиране на дървен материал от
междинната зона
Разстоянието между линиите за доближаване е 40 m (фиг. 9). В обсега на крана
на харвестъра от линиите за доближаване се извършва първо изцяло механизирано
прибиране. В междинната зона с ширина 20 m сечта се извършва ръчно с моторен
трион така, че долната част на дървото да е насочено към по-близкия извозен път.
Дърветата се изтеглят с тракторната лебедка. Тракторът, както и харвестърът и
форвардерът, се движат само по извозните пътища. По-нататъшната обработка на
изтеглените дървета се извършва с харвестъра, който играе ролята на процесор –
кастри, разтрупва и подрежда сортиментите перпендикулярно на извозния път.
Видовете сортименти се извозват с форвардера. Недостатък на технологията са
високите изисквания към организацията на труда, повишените разходи,
увеличаването на щетите от изкарването на цели дървета.
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40 m

Arbeitsfeld

10 m

20 m

ZZ
Транспорна граница

KA

RG Извозен път

4m

RG
ZZ Междинна зона

Kranausladung технология и класическа за добив
Фиг. 9. Комбинация от комплекснаKAхарвестерна
и транспортиране на дървен материал от междинната зона (рис. Dvorzak)

Харвестрите и форвардерите не винаги образуват комплексна технология за
дърводобив. В производствения процес поради теренните и природните условия, и
техническите параметри на дърветата, могат да се включат в комбинация към
харвестъра и други транспортни средства (напр. въжени линии). Освен това
форвардерът може да влезе в комбинация и с други машини (фиг. 9.).
Частична харвестърна технология с форвардер
Добивът се извършва в по-ниските възрастови групи ръчно с моторен трион.
Двуметровите трупи се изтеглят до линията за приближаване ръчно или трупите с
по-големи дължини се оставят в обсега на хидравличната ръка на форвардера,
който извършва транспорта на сортиментите. Разстоянието между линиите е до
20 m.
При увеличаване на дистанцията между извозните пътища се увеличава
физическото усилие за привличане на дърветата и спада общата производителност
на труда.
Комбинация от въжена линия с харвестър играещ ролята на процесор
на автомобилен път
На силно наклонени терени, недостъпни за харвестър технология, добивът се
извършва ръчно с моторни триони. За кастрене дърветата се съсредоточават с
въжени системи на автомобилен път. На мястото за изкарване по-нататъшната
обработка се извършва с харвестър (кастрене, разтрупване, рампиране, и
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измерване на кубатурата). Харвестърът играе ролята на процесор (фиг. 10.).
Транспортът на дървесината до временния склад се извършва с форвардер или
като място за обработката на дървения материал може да се използва направо
временния склад.
Корекции на работната площ след извеждането на сечта
След извършените работи или още при самия добив операторите обработват
одрасканите места по стоящите дървета с фунгициден препарат, напр. SANATEX.
Ако дървото е наранено по-високо от дънерната част и ако гъстотата на дървостоя,
както и социалното положение на околните дървета позволяват, нараненото дърво
се отсича. С багер се почистват площите. Други следпроизводствени корекции и
работи след въвеждането на харвестърите и форвардерите не са обичайни.

Фиг. 10. Багер Menzy Muck за следпроизводствена обработка на площите
В заключение може да се каже, чe:
Изборът на харвестър технология се извършва въз основа на изискванията на
експлоатацията:
 достатъчна обезопасеност на експлоатацията и ергономия на труда;
 съответствие със стопанско-икономическите изисквания;
 желана обработка на растителността и качество на обработката.
С подготовката на растителността се постига:
 минимизиране на щетите и предотвратяване на икономически загуби;
 намаляване на разходите за предотвратяване на повреди, както на
почвената повърхност, така и на оставащите дървета;
 максимална производителност на машините при добра трудовоорганизационна дейност.
Въз основа на проучване на литературни и проспектни данни от INTERFORST
2006 г. е установено, че харвестер (повалящо-кастреща и разкройваща машина), на
база на багерно шаси с верижен движител и харвестерна глава е най-икономичната
многооперационна машина за съвременен дърводобив. Тя има следните
предимства в сравнение с харвестер на колесно шаси:
- цената на базовата машина е с 30 - 50% по-ниска;
- разходите за дърводобив са с около 20 - 30% по-ниски;
- машината може да се използва както при главни (голи), така и при отгледни
сечи;
- пригодна е за работа при големи наклони – до 60%, както и за работа на силно
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пресечени и неравни терени;
- при комплектовка с лебедка за самоизтегляне, машината може да работи при
екстремни наклони до 100%.
Това на практика позволява използване на харвестерите при всички типове
месторастения и доказва, че те са подходящи и ефективни за работа в дърводобива
у нас. Харвестерните глави могат да работят при най-тежките условия на
дърводобив:
- мощни стъбла с дебели клони над 2,5 cm диаметър;
- стъбла с кривини;
- при широк температурен диапазон - от - 30 до + 40о С;
- при разнообразни ландшафтни условия.
Необходимо условие за закупуване на харвестери от дърводобивните фирми е
гарантиран дърводобив от около 30 m3 годишно, за да се изплати машината.
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ПЪРВОНАЧАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА РАБОТАТА НА СИСТЕМАТА
ХАРВЕСТЕР/ФОРВАРДЕР ПРИ СЕЧТА НА ИЗСЪХНАЛИ
БЕЛБОРОВИ КУЛТУРИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ДГС ЗЕМЕН
Светозар Маджов1, Сотир Глушков1, Ивайло Марков1,
Стефан Стоянов2, Васил Чакъров1
1
Институт за гората - БАН; 2 Мина ООД
Увод
От края на 2012 година започва съхненето на боровите култури в България.
Следващата година е отчетено съхнене в размер на над 70000 дка, от които със
степен на повреда повече от 35% са 18000 декара. Засегнати от съхненето са
главно култури от бял бор, по-рядко от черен бор и зелена дуглазка.
Преобладаващата възраст на съхнещите култури е в интервала от 10 до 50 години.
Съхненето е обхванало културите до около 800 м н.в. независимо от тяхното
изложение, но интензивността му нараства с намаляване на надморската височина.
Като водеща причина за започналото масово съхнене на иглолистните култури
се очертава продължителното засушаване през есента и много високите
температури на въздуха в края на лятото на 2012 г. и пролетта на 2013 г., довело до
намаляване на водните запаси в почвата, до изключително ниска въздушна
влажност и съответно физиологично отслабване, най-често проявяващо се в
последващо съхнене на боровите култури извън ареала на разпространението им.

Фиг. 1. Поразени борови култури в землището ДГС Земен
От ИАГ са предприети следните по съществени мерки:
1. Незабавно провеждане на сечите във всички потенциално уязвими и
засегнати от съхнене насаждения
2. Изсъхналите или съхнещи култури да се предвиждат за сеч приоритетно,
за сметка на вече комплектовани такива без признаци на съхнене.
3. Отсичането на изсъхналите дървета трябва да се извърши бързо в
рамките на една година, тъй като съществуват условия за похабяване на
дървесината или възникване на каламитети.
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Материали и методи:
Наблюдаван е добива на изсъхнала бял борова дървесина в ДЛГ Земен през
септември 2015г. в землището на селата: Еловдол и Светля. Добива е извършван от
две фирми, провеждащи машинна и ръчна сеч.
Таблица 1
Таксационното описание на насажденията е дадено в таблицата.
сегашен под площ произ въз- пъл- височи бонитет
състав отдел ha
ход раст нота на m

диаметър cm

Бял бор 238 л 23,8

изк

40

0,9

13,5

4

14

Бял бор 221 у 17,1

изк

40

0,9

14

4

16

Бял бор 238 г 8,7

изк

40

0,9

14

4

14

запас/
ползm3
6760
1360
5050
1160
2570
510

вид сеч
Прореждане
Прореждане, гола
Прореждане

Извозното разстояние за машинната сеч провеждана с системата
харвестер/форвардер е от 2,5 км. до асфалтов път, където е паркирано
полуремарке, върху което се товаря сортименти с дължина 2 и 4 м. При фирмата
провеждаща ръчна сеч с моторни триони, извозното разстояние е значително по
късо до 300м.
Човешки фактор: в първата фирма работят 3 работника (оператори на
харвестера и форвардера и шофьор на самосвал), във втората фирма работят 48
работника, като секачите са 9, с леки моторни триони.
Формите на петната в засегнатите култури са с различен характер, най-често
елипсовиден, с дълга ос по дължината на склона. Петната са с различни размери
(къса ос от 15 до 50м, дълга ос от 50 до 300м).
Технология на ръчната сеч. Добива се извършва с 9 леки моторни триона Щил,
към моториста работят двама спомагателни работника, един за насочено поваляне
и преместване и един за измерване на дължината на сортиментите с мерна лата.
Материали за добив: преобладаващо 2 метрови сортименти за
производството на чипс за енергийни цели или пелети (от първата фирма) и втората
за доставка на целулоза в комбинат „Монди” гр. Стамболийски. Фирмата
провеждаща машинна сеч, понякога добива и 4 метрови сортименти.
Ръчен добив с моторни триони
Ръчния добив с моторни триони се провежда от 48 работника, като извоза до
каросерията на полуремаркето се осъществява от 6 каруци, теглени от коне.
Максималната дневна производителност на 300м извозно разстояние е 120 м3 (3
полуремаркета по 40м3 дневно, при 10 часов работен ден).

Фиг. 1 Ръчен добив с моторни триони
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Машинен добив с харвестер Valmet 911 и форвардер Valmet 835
При добива и извоза на изсъхнала бял борова дървесина със системата от
машини харвестер Valmet 911 и форвардер Valmet 835 е постигната сменна
производителност от 72 м3 при добива на сортименти с дължина 2м, а при добива
на 4м - 100м3, при средно извозно разстояние от 2 500м.
Таблица 2.
Технически характеристики на машините
Показатели

Харвестер Valmet 911

Форвардер Valmet 1110

Габарити:
дължина [mm]
ширина [mm]
височина [mm]
клиренс [mm]
Маса [kg]
Двигател: тип
мощност [kW]
Трансмисия: скоростна кутия

6110
2960
3750
640
14 000
Valmet 620
130
хидро-механична

9020
2680
3550
600
11 000
Valmet 620
130
хидростатична-механична

Кран: тип
обсег [m]
Работна глава: тип
максимален диаметър на
срезване [mm]
Бордови компютър

Cranab 1400
9,2
Valmet 960
650

Loglift 51 FT
8,6
грайфер

Valmet Maxi

-

Товароносимост [kg]

-

8 000

Производителност на дърводобивните машините
• Нивото на производителност на дърводобивните машини има важно
значение при определяне икономическата ефективност на работата им.
• Производителността на машините зависи от техните технически
характеристики и от природните фактори (експлоатационни характеристики
на сечището и почвените условия).
• Към основните експлоатационни характеристики на гората се отнасят
дървестния и възрастов състав на насаждението, запаса на дървесина на
1 ха, средния обем на стъблата, площ на сечището.

Фиг. 2 Режеща глава харвестер Valmet 911
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Фиг. 3. Технологична схема на работа на системата от машини
харвестер/форвардер: 1- машинен път; 2- харвестер; 3 – форвардер;
4 – сортименти; 5 – изсъхнали дървета; 6 – „живи” дървета
Таблица 3.
Сменна производителност на дърводобивните машини в Финландия и България
Операции
Поваляне с
моторен трион
Поваляне с
харвестер
Извоз с
форвардер

Първоначална
отгледна сеч м3/см
5 – 10/3 – 5

Последващи
отгледна сеч м3/см
10. – 20/8 – 16

Главни, възобновителни сечи, м3/см
–/12 – 18

30 – 50/25 – 35

50 – 100/45 – 70

120 – 220/40 - 100

60 – 80/55 - 70

80 – 100/70 - 90

100 – 200/80 - 160

• в случай, че двете машини работят в две смени, при главни възобновителни
сечи, харвестера може да достигне седмична производителност до 2000 м 3 в
Финландия;
• нивото на натоварване на машините в течение на годината трябва да се
планира по дни, с цел достигане на висока икономическа ефективност;
• намаляването времето за транспорт от едно сечище на друго, престоите
предизвикани от условията на труд (студове и безпътица), изменение на
нивото на натоварване на дървопреработвателните мощности, техническото
обслужване и ремонт;
• на географската ширина на Южна Финландия при главни възобновителни
сечи, харвестрите добиват годишно от 70 000 – 100 000 м3 [6];
• производителността у нас е зачително по ниска в някой случаи до 40%,
но удълженото работно време, понякога до 12 – 14 часа, позволява
производителността да е по – ниска с 10 до 25%.
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Таблица 4.
Производителност на форвардер в Финландия и България
Извозно
разстояние, м
100
300
500
700
900
1100

16
11
9
8
7
6

Изборна сеч, м3/час
min
max
20
15
13
11
9
8

20
15
12
10
8
7

Гола сеч, м3/час
min
max
24
18
15
13
11
9

• Производителността на форвардерите в Финландия и България е еднаква,
извозните разстояния и в двата случая са дълги;
• Производителността на форвардера е по стабилна, спрямо харвестера. При
нормални условия на главни възобновителни сечи производителността на
извоз с форвардера е на 50 – 80% по висока, отколкото при първоначалните
отгледни сечи. Средната производителност на форвардера варира от 10 до
30м3/час.
• При нормални условия при главни възобновителни сечи производителността
на форвардера е малко по ниска от тази на харвестера. Несъответствието в
производителността проличава при отгледните сечи, където форвардера
има по висока производителност.
• Или при работа на тандема харвестер/форвардер, времето на последния е
заето на 2/3 от времето на харвестера при главни възобновителни сечи и 1/3
- от отгледни сечи, като средната производителност на машините се
изравнява.
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1. Увод
Механично отделено или обезкостено месо (МОМ) е продукт, получен чрез
отделяне на месото от костите след обезкостяване с използване на механични
средства, при което се нарушава или променя структурата на мускулните влакна.
Методите за получаване на МОМ са различни, което води до продукти с
различни сензорни, микроскопски и качествени характеристики.
Методите за определяне на костни частици в МОМ са следните [6,8,9,12]:
 Метод по Hill и Hittes, 1968;
 Модифициран метод по Hill и Hittes с ензими, 1968;
 Модифициран метод по Hill и Hittes с автоклавиране, 1968;
 Метод по Zinter с етанол, 1979;
 Метод по Branscheid, Judas и Horeth с багрила, 2009.
Основни недостатъци на методиките са:
 Продължителна подготовка на пробите за анализ;
 Ензимно и химично разграждане.
В практиката се използват методи за автоматизирано откриване и изброяване
на костни фрагменти, след извличането им, чрез техники за анализ на изображения.
Целта на настоящия доклад е да се направи сравнителен анализ на методите
за автоматизирано изброяване и определяне на пространствените размери на
костни частици в механично отделено месо.
2. Нормативни методи за оценка на качеството на МОМ
Механично отделеното месо може да бъде получено по два основни начина:
Физичен начин за отделяне; Химичен начин за отделяне [1,5,8,10].
Нормативните методи за оценка на качеството на MOM могат да се опишат
като се представят известните от литературата изисквания на Европейския съюз
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(ЕС) и САЩ [2,3]. В ЕС максималното ниво на калций в МОМ е 100 mg/100 g (1000
ppm). В САЩ правилата на USDA ограничават съдържанието на калций в МОМ до не
повече от 150 mg/100 g. Освен това е регламентиран и размера на костиците – 90%
от костните частици не трябва да надвишават дължина 0,5 mm и част от тях да не са
по-големи от 0,85mm [6]. В литературата се посочва, че костни частици с размери
по-големи от 1,5mm предизвикват неприятен “хрус” при консумация на колбас,
съдържащ МОМ [12].
В [1] са посочени препоръки от изследването на експертната група по
биологични опасности към ЕС. Данните от този анализ са представени в таблица 1,
в която е включен разделът, отнасящ се до съдържанието на кости в крайния
продукт.
Таблица 1. Характеристики на МОМ
Продукт
Мляно месо
Характеристика
Наличие на
хиалинен хрущял

Обикновено няма,
но е възможно да
присъстват части

Ръчно
обезкостено месо
Понякога се
намират фрагменти
от кост

МОМ,
Ниско налягане
Често присъства

МОМ,
Високо налягане
Обикновено
присъства

Използването на методики за извличане на костни частици от МОМ е по
критерий, представен в [4] от гледна точка на възможно най-малко използване на
вредни за работещия и за природата химични вещества и намаляване времето за
извършване на анализите чрез по-малък брой операции.
3. Приложение на методи за обработка на изображения при определяне
количеството и размера на костици в механично отделено месо
Независимо от множеството публикации в областта на използването на
техниките за получаване, обработка и анализ на изображения в практиката се е
наложил метода за броене и измерване на костните фрагменти чрез изброяване от
специалист. Методите за автоматизирано откриване и изброяване на костни
фрагменти в МОМ чрез техники за анализ на изображения са известни още от края
на 1970-те години на ХХ век. В този период Hildebrandt [8] представя серия от
публикации свързани с използване на телевизионната техника за разпознаване на
костици в МОМ.
В [12] е представен метод за откриване на костици в МОМ чрез система за
обработка на изображения. Според авторите в Чешката република при
микроскопиране на колбаси ако в 10 зрителни полета се открият общо три и повече
костици възникват съмнения за използване на МОМ в изследвания продукт – ако
това не е указано на етикета. Методът е стандартизиран и в Германия [14].
Най-често използваната процедура за получаване, обработка и анализ на
изображения с цел определяне броя, размера и площта на костици, е представена в
таблица 2.
Таблица 2. Етапи при анализ на изображения на костици
Етап
А
Б
В

Функция
Получаване на
изображение
Настройка на
изображението
Анализ на
изображенията

Описание
Използва се цифрова видеокамера
Фотометрична настройка, трансформация на пикселите към
пространствени размери в зависимост от използваната резолюция
Откриване на обекти;
Премахване на малки обекти с размери под 30 пиксела;
Определяне на пространствени размери.

154

ХХV INTERNATIONAL CONFERENCE „MANAGEMENT AND QUALITY” FOR YOUNG SCIENTISTS
11 – 12 May 2016, Faculty of Technics and Technologies - Yambol

Г

Изчислителни
процедури

Разделяне на обектите в класове в зависимост от размера;
Определяне на площ;
Определяне на най-дъга ос за всеки обект;
Определяне на брой обекти.

Пример за приложение на разгледаните алгоритми и техники за анализ на
изображения. От оригиналното изображение се премахва фона. След това
изображението се преобразува в някой от най-често използваните цветови модели
(RGB, Lab, HSV).
Използвани са цветови компоненти вместо преобразуване на RGB
изображението в сиво. При конвертирането в нива на сивия цвят се използват
линейни и нелинейни алгоритми, които при някои програмни продукти са с точно
определен вид или са твърде сложни от математическа гледна точка. Липсва и
достатъчно информация за преобразуването им в някои софтуерни продукти. Това
затруднява описанието на условията, при които се получават представените в
конкретната разработка резултати.
На фигура 1 са представени резултати за изображение на костни частици в
различни цветови модели. При използване на RRGB и LLab цветови компоненти
видимо обектните области с костици се различават от останалите елементи в
изображението.

а) оригинално
б) R (RGB)
в) S (HSV)
г) L (Lab)
изображение
Фиг.1. Представяне на изображение на костици в цветови модели

Пример за определяне на пространствени параметри на костни частици в
изображение е представен на фигура 2. Използван е посоченият по-горе най-често
прилаган за целта алгоритъм.
За определяне параметрите на разпознатите обекти в изображението е
използвана функция Regionprops в Matlab. Чрез еталон са определени
геометричните параметри на тези обекти като площ, най-дълга ос и техния брой.

а) оригинално
б) представяне в L (Lab)
в) бинарно
г) определяне на
изображение
цветова компонента
изображение
параметри
Фиг.2. Етапи от работата на алгоритъм за измерване на костици

Използване на програмни средства за измерване. Представените методи за
получаване, обработка и анализ на изображения изискват познания по
програмиране и опит на измерващия.
Днес съществуват множество програмни решения, чрез които може да се
извършва измерване чрез видеокамера. Такива програмни приложения се
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разпространяват с видеокамери, които поддържат функции за измерване или като
самостоятелни програми. По-разпространени от тях са IC Measure, VP Eye и ImageJ.
В различните Интернет източници [7,13] се използват широк набор от
показатели за оценка и сравнителен анализ на съществуващия софтуер за
измерване с видеокамера. Поради спецификата на предметната област може да се
счита, че е необходимо анализът, представен в таблица 3. да се направи по
следните основни направления:
 Общи изисквания към софтуера за измерване, които са валидни за повечето
измервателни приложения. Към тях спадат: оценка на дизайна, структурата и
системата за навигация в програмния продукт;
 Специфични изисквания, които измерванията налагат като улеснен начин на
калибриране, възможност за измерване на нелинейни и ъглови размери, обхват на
измерването, възможност за използване оф-лайн;
 Системни изисквания, които са необходими за инсталиране и работа със
съответния софтуер.
Таблица 3. Програмни приложения за измерване с видеокамера

Наименование

Измерване
на линейни
размери

Измерване на
нелинейни
размери и ъгли

IC Measure
VP Eye

Да
Да

Да
Не

ImageJ

Да

Да

Минимална и
максимална
дименсия за
калибриране
nm до km
mm до cm
Избира се от
потребителя

Работа без
видеокамера

Добавяне на
допълнителни
функции

Да
Не

Не
Не

Да

Да

От направения сравнителен анализ на посочените програмни продукти за
измерване чрез видеокамера се вижда, че VP Eye работи само при наличие на
видеокамерата, в чийто комплект е включен и не предлага работа с изображения,
които са записани в персоналния компютър.

а) IC Measure
б) VP Eye
Фиг.3. Програмни продукти за измерване с видеокамера

в) ImageJ

На фигура 3 са представени работни екрани на програмните продукти за
измерване с видеокамера. IC Measure и VP Eye не могат да бъдат разширявани като
функционалност, докато ImageJ е Java базиран софтуер и към него могат да бъдат
добавяни допълнителни функции. В Интернет са налични множество такива
допълнителни приложения, които се разпространяват безплатно.
4. Заключение
От известните методи за извличане на костни частици от МОМ с приоритет са
тези, при които е сведено до минимум използването на химични вещества, вредни
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за човека и околната среда, както и намаляване на броя и продължителността на
отделните операции.
Установено е, че за измерване параметрите на костни частици в МОМ е
целесъобразно да се използват готови програмни продукти, тъй като съставянето
на програмно осигуряване за обработка и анализ на изображения изисква познания
по програмиране и опит на измерващия.
От разгледаните в проучването програмни продукти с най-ниски характеристики
е VP-Eye, тъй като с него не могат да се измерват нелинейни размери и работи само
с видеокамерата, към която е включен.
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СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РАБОТАТА НА ИЗВЕСТНИ МАРКИ
МОТОРНИ ТРИОНИ В ДЪРВОДОБИВА НА БЪЛГАРИЯ
Стефан Стоянов1, Иван Стоянов1, Сотир Глушков2,
Светозар Маджов2, Васил Чакъров2, Ивайло Марков2
1
Мина ООД; 2 Институт за гората - БАН
Материали и методи:
Изследването обхваща четири модела от най-разпространените марки моторни
триони в дърводобива на България, професионален клас около 60 cm3:
Табл. 1
Модел
Мощност на двигателя, kW
Обем на цилиндъра, cm3
Обороти на вала, s-1
Дължина на шината, cm
Маса, kg

Stihl
MS 361
3,4
59,0
13 000
0,37/0,40
5,6

Husqvarna
365
3,4
70,7
13 500
0,41/0,71
6,0

Oleo Mac
962
3,5
61,5
13 000
0,45/0,51
5,5

Jonsered 2159
Turbo
3,0
59,0
13 500
0,35/0,50
5,6

Фиг. 1. Четири модела от най-разпространените марки моторни триони в
дърводобива на България, професионален клас
Критерии за оценка:
1. Енергонаситеност [kg/kW] – теглови коефициент 0,25. Показва колко
килограма от теглото на моторния трион се падат на 1 kW от мощността му. Теглото
се определя чрез измерване на везна с пълен резервоар и режеща гарнитура
18”/45 cm за всички модели триони. Мощността е посочената от производителя.
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2. Цена [BGN] със ДДС – теглови коефициент 0,25. Взети са цените на
дистрибуторите в България на съответните модели моторни триони обявени по
Internet.
3. Производителност на чисто рязане [cm2/s] - теглови коефициент 0,25.
Определя се чрез огрязване на 10 броя шайби от един и същ моторист при еднаква
дължина на режещата шина (18”) на едно и също стъбло (прясно отрязан бук).
Времето се засича със секундомер, а площа се определя чрез измерване на два
срещуположни диаметъра на всяка шайба с клупа с точност 0,1 cm.
Производителността на чистото рязане Пчр се определя по следната формула:
Пчр = S/t , [cm2/s]
където:
 S – площа на напречното сечение на изследвания образец, cm2;
 tn – време за срязване на образеца, s.
4. Ремонтопригодност - [s] – теглови коефициент – 0,25. Измерва се времето
за смяна на три основни резервни части за всеки един моторен трион от един и същ
сервизен техник. Сменяни са следните най-често повреждани части: водещо колело,
свещ и стартерна пружина.
За всеки показател най-добрия моторен трион получава по 4 точки, следващите
съответно 3, 2 и 1 точка. Получените точки се умножават по съответния теглови
коефициент, като сумата от получените точки представлява комплексна оценка.
Целта на изследването е създаването на безпристрасна методика,
достатъчно точна за определяне предимствата на определени машини и
механизми с близки технико - икономически характеристики.
Резултати и обсъждане:
1. Енергонаситеност:
1.1. Stihl MS 361 (тегло 5,6 kg, мощност 3,4 kW)
ЕST = 6/3,4 = 1,765

2т.

1.2. Husqvarna 365 (тегло 6 kg, мощност 3,4 kW)
ЕHQ= 5,6/3,4 = 1,647

3т.

1.3. Oleo Mac 962 (тегло 5,5 kg, мощност 3,5 kW)
ЕOM = 5,5/3,5 = 1,571

4т.

1.4. Jonsered 2159 Turbo (тегло 5,6 kg, мощност 3,0 kW)
ЕJR = 5,6/3,0 = 1,867

1т.

2. Цена с ДДС.
2.1. Stihl MS 361 – 1 155 BGN 1т.
2.2. Husqvarna 365 – 996 BGN 3т.
2.3. Oleo Mac 962 – 1029 BGN 2т
2.4. Jonsered 2159 Turbo – 978 BGN 4т.
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3. Производителност на чисто рязане [cm2/s]
3.1. Stihl MS 361 – 52,43 cm2/s - 2т
3.2. Husqvarna 365 – 57,58 cm2/s - 4т.
3.3. Oleo Mac 962 – 57,17 cm2/s - 3т.
3.4. Jonsered 2159 Turbo – 46,54 cm2/s - 1т.
4. Ремонтопригодност - [s]
4.1.

Stihl MS 361 – 524 s - 2т

4.2.

Husqvarna 365 – 427 s - 4т.

4.3.

Oleo Mac 962 – 544 s - 1т

4.4.

Jonsered 2159 Turbo – 503 s - 3т.
Табл. 2
Комплексна оценка на бензиномоторните триони

Модел

Енергонаситеност

Цена

ПроизвоРемонтоКласиОБЩО
дителност пригодност
ране

Stihl MS 361

2х0,25=0,50 1х0,25=0,25 2х0,25=0,5

2х0,25=0,5

1,75

4

Husqvarna
365

3х0,25=0,75 3х0,25=0,75 4х0,25=1,0

4х0,25=1,0

3,50

1

2,50

2

2,25

3

Oleo Mac 962 4х0,25=1,0

2х0,25=0,50 3х0,25=0,75 1х0,25=0,25

Jonsered2159
1х0,25=0,25 4х0,25=1,0
Turbo

1х0,25=0,25 3х0,25=0,75

Изводи
 Най-разпространен и като най-надежден моторен трион в дърводобива на
България се доказал Husqvarna 365, големия обем на цилиндъра 70,7 cm3, се
явява предпоставка за висока мощност и устойчиви номинални обороти.
Изключително опростен в обслужването, с най – висока производителност на
чисто рязане. Модела Hq 365, успешно се продава вече почти 20 години на
пазара на горска техника;
 На второ място най-разпространен е Stihl MS 361, но малкия обем на
цилиндъра 59 cm3, не му позволява да достигне висока производителност на
чисто рязане като на Hq 365. Недостатък е високата базова цена на модела и
изключително високата цена на резервните части. Значително по труден за
обслужване при ремонти и поддръжка. Предимството на тези моторни
триони е, че Stihl е навлязла едновременно с трионите Husqvarna преди 40
години и е изключително познат в определени области на страната;
 Италианският моторен трион Oleo Mac 962 е на второ място, понеже
неговите характеристики са подобни на тези на Husqvarna 365, но те
постепенно увеличават своя дял на българския пазар;
 Шведските моторни триони Jonsered, са едни от първите продавани в
България наравно с Husqvarna и Stihl, но фирмата от 15 години е част от
Husqvarna или от концерна Elektrolux, където предпочитание в развитието
явно се предоставя на Husqvarna. Добре известни са не само у нас но и в
чужбина.
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ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ЧИСТО РЯЗАНЕ НА
БЕНЗИНОМОТОРНИТЕ ТРИОНИ С УНИВЕРСАЛНИ ВЕРИГИ ЗА НАПРЕЧНО
РЯЗАНЕ НА ДЪРВЕСИНАТА
Стефан Стоянов1, Иван Стоянов1, Сотир Глушков2,
Светозар Маджов2, Васил Чакъров2, Ивайло Марков2
1
Мина ООД,2 Институт за гората-БАН
До началото на 20-те години на миналия век в Северна Америка се е добивала
дървесината ръчно с брадви и жаги, а в България до края на края на 50-те години.
Внедряването на моторните триони увеличават производителността на добив до 30
пъти.
Фирмата Stihl създава през 1929г. първия моторен трион (моторна жага) „KS-43”
за работа от двама работника, с която се е добивало дървесина между I и II
световни войни. През 1957г. пак Stihl създават първообраза на съвременния
моторен трион „Stihl Contra” (фиг. 1)

Фиг. 1. Първи моторен трион (моторна жага) „KS-43” за работа от двама
работника, моторен трион „Stihl Contra” и ръчен дърводобив
Увод
Моторният трион като ръчен моторизиран инструмент и работната глава на
харвестера, като режещо устройство се използва режеща верига. Производителите
на моторни триони, съответно дърводобивни машини и режещи вериги, постоянно
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провеждат инженерно - внедрителска работа по усъвършенстване на режещите
апарати. Основното направление на усъвършенстване се явява повишаване на
надеждността на веригите, повишаване производителността на чисто рязане и
намаляване на енергоемкостта на процеса на рязане.

Таблица 1
Технически характеристики на моторни триони Oleo-Mac GS 370 и OM 956

Моторните триони Oleo-Mac GS 370 са хоби клас и са предназначени за
задоволява нуждите на всеки дом, градина или малко стопанство при добива
на дърва за отопление. Машините са подходящи за поваляне, кастрене и
рязане на дърва с малък и среден диаметър. По характерните предимства са
следните:
• Алуминиева автоматична маслена помпа, която осигурява точно толкова
масло, колкото е необходимо;
• Електронно контролирана дигитална бобина - намалява усилията при
стартиране и осигурява нисък разход на гориво;
• 6 точкова антивибрационна система - осигурява максимален комфорт за
оператора, като намалява вибрациите предавани от двигателя до минимум;
• Подкачваща помпа на карбуратора - улеснява стартирането;
• Бутало с 2 сегмента, цилиндър с никасилово покритие, биела и колянов вал
от калена стомана - гарантират издръжливост във времето.
Професионалните моторни триони Oleo-Mac OM 956 са мощни, създадени
за професионална работа в гората. Двигателя е с изключителна мощност,
ефективност и надеждност при всякакви условия на работа. По характерните
предимства са следните:
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• Специално разработена дигитална бобина с ограничител на оборотите и
маховик със специфична геометрия позволяват на машината да работи по
равномерно и я охлаждат по ефективно, дори при тежки климатични условия
на работа.
• Предната ръкохватка и резервоара за гориво са отделени от двигателя, чрез
6-точкова антивибрационна система, за да се понижи температурата на
горивната смес, което допринася за увеличаване на мощността на машината.
Също така намалява вибрациите до минимум.
• Автоматичната алуминиева маслена помпа е издържлива във времето и се
адаптира към начина на работа и подава масло точно толкова, колкото е
необходимо.
Таблица 2
Класификация на моторните триони
Наименование

Кубатура на
двигателя, [cm3]

Мощност,
[kW]

Маса,
[kg]

Малки (любителски)

до 40,0

до 2,1

до 4,9

Средни (полупрофесионални)

40,1 – 60,0

1,8 – 3,3

4,5 – 6,0

Мощни (професионални)

60,1 – 80,0

3,0 – 3,5

5,7 – 7,4

Много мощни (професионални)

над 80

над 4,1

над 7,0

Делението по кубатура, мощност и маса се явява условно, има и други важни
показатели като дълговечност (например любителските са маломощни с
дълговечност 30 - 40 моточаса, докато професионалните са мощни , за целодневна
работа и дълговечност над 2000 моточаса). При избора на марка моторен трион е
необходимо да се проучи, коя марка се е доказала в района и най вече има добър
сервиз на обслужване. Фирмите производителки произвеждат по няколко
типоразмера моторни триони (като Husqvarna произвежда 20). Като основа за
типоразмера служи мощността на двигателя. Оптималната мощност на моторния
трион се определя от лесотаксационните показатели на дървостоя и от
лесоексплоатационните условия.
Най
–
съществената
характеристика
на
моторните
триони
са
производителността на чистото рязане Пчр, която се определя по експериментален
път. Обикновенно фирмите производителки не представят данни за този параметър,
единствено само за руските моторни триони, които се произвеждаха в миналото, МП
– 5, „Урал” е дадена 100 cm2/s и „Тайга - 214” 60 cm2/s. Руски източници съобщават
на база експертни оценки, за западните марки Husqvarna и Stihl от 100 до 140 cm2/s.
[1].
Целта на изследването е да се определи най - важната величина на
моторните триони - производителността на чисто рязане Пчр, както за
любителските така и за професионалните моторни триони снабдени с режещи
вериги различна стъпка и произведени от различни производители.
Материали и методи
При това изследване са използвани два нови разработени (30 моточаса)
моторни триона Oleo-Mac GS 370 - любителски клас и Oleo-Mac OM 952,
професионален клас. Моторните триони са италианско производство, добре познати
164

ХХV INTERNATIONAL CONFERENCE „MANAGEMENT AND QUALITY” FOR YOUNG SCIENTISTS
11 – 12 May 2016, Faculty of Technics and Technologies - Yambol

на българския пазар, които успешно се продават последните 25 години.
Производителността на чистото рязане Пчр, е определена освен за двата типа
моторни триона, така също и за различни типове вериги, произведени от различни
производители. Моторният трион Oleo-Mac GS 370 е с мощност на двигателя 1,6kW,
е изследван с вериги със стъпка 3/8”LP x 1,3mm, а моторният трион Oleo-Mac OM
952 с мощност 3,1 kW е изследван с вериги .325” х 1,5mm произведени от фирмите
Oregon, Stihl и Trilink. Веригите Oregon са произведени в Канада, Stihl в Швейцария и
Trilink в Китай.
Производителността на чистото рязане Пчр се определя по следната формула:
Пчр = ΣS / Σtn

, [cm2/s]

(1)

където:
 S – площа на напречното сечение на изследвания образец, cm2;
 tn – време за срязване на образеца, s.

Фиг. 2. Провеждане на изпитанието за установяване на Производителността на
чистото рязане Пчр за вериги на различни фирми.
Производителността на чисто рязане Пчр се е определяла, като са се отрязвали
10 бр. шайби от един и същи моторист при еднаква дължина на режещата шина
съответно 35 и 45 cm на едно и също стъбло (прясно отсечен бял бор). Времето се
засича със секундомер, а площта се определя чрез измерване на два срещуположни
диаметъра, на всяка шайба с клупа с точност 0,1 cm.
Резултати и обсъждане:
1. Изследване на универсални вериги със стъпка 3/8” х 1,3 mm с моторен
трион Oleo-Mac GS 370
Изследвани са две вериги Oregon 91VXL52 – за професионална употреба и
91P52 – любителски клас, Stihl 3/8P Trilink 3/8 общо четири вериги. Резултатите са
показани в Табл.3., където се отчита, че най-висока производителност на чисто
рязане е показала веригата Oregon 91P52 – любителски клас 35,77 cm2/s, която се
взема за база за сравнение и е най-евтина, съответно 12,00 лв. Съответно найскъпите вериги Oregon 91VXL52, Stihl 3/8P и Trilink 3/8, дават малко по – ниска
производителност съответно: 34,80, 33,93 и 31,85 cm2/s, като те са и по – скъпи
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съответно: с 55, 34 и 8 %.
Извод: Разликите в производителност на чисто рязане за вериги
3/8”х1,3мм (малка стъпка – любителски клас), е незначителна и варира в
границите около 30 – 35 cm2/s, което точно конкретизира тази величина.
Таблица 3.
Изследване Производителността на чисто рязане Пчр на универсални вериги със
стъпка 3/8” х 1,3 mm с моторен трион Oleo-Mac GS 370
Вели
чини

Вериги

t(s)

Oregon
91VXL52

1

2

3

4

5

6

7

13.8 13.3 12.4 11.6 11.5 12.5

8

12

9

Σ

10

11.2 14.1 12.3 12.47

S
441 430 435 439 430 420 434 439 443 428 433.90
(cm²)
t(s)

Oregon
91P52

Пчр
ПоПо-скъпа
cm²/s бавна

12.1 10.5 10.7 10.2 9.15 9.6 10.4 9.55

11

34.80 -3% 18.60 +55%

9.06 10.23
35.77

0% 12.00 0%

s(cm²) 373 371 370 365 371 363 365 366 361 353 365.80
t(s)

12.3 10.5 10.2 11.5 11.3 11.4 12.7 13.1 10.4 9.4

11.29

Stihl 3/8P

33.93 -5% 16.13 +34%
s(cm²) 371 375 380 366 385 397 401 396 390 370 383.10

Trilink
3/8

t(s)

10.8 17.8 18.2 16.4 15.2 14.6 13.4 12.5 12.5

12

14.34
31.85 -11% 13.00 +8%

s(cm²) 471 471 462 456 447 454 462 443 454 448 456.8

2. Изследване на универсални вериги със стъпка.325” х 1,3 mm с
моторен трион Oleo-Mac ОМ 956
Изследвани са три вериги: Oregon 21LPX 66E, Stihl .325”P и Trilink .325”.
Резултатите са показани в Табл.4., където се отчита, че най-висока
производителност на чисто рязане е показала веригата Oregon 21LPX 66E –
професионален клас 60,87 cm2/s, която се взема за база за сравнение, а като база
за сравнение по себестойност се взема Trilink .325”, която е най-евтина, съответно
19,20 лв. Съответно вериги Oregon 21LPX 66E, Stihl .325”P, са по с скъпи съответно с
45 и 17%. Веригите Stihl и Trilink дават значително по – ниска производителност
съответно с 14 и 21%.
Таблица 4.
Изследване Производителността на чисто рязане Пчр на универсални вериги със
стъпка .325” х 1,3 mm с моторен трион Oleo-Mac ОМ 956
Вериги

Вели
чини

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Σ

Result Поcm²/s бавна

16
Oregon t(s) 16.6 18.2 16.2 15.4 15 15.5 15.5 15 15.6 17
21LPX
60.87
66E s(cm²) 953 956 964 964 975 998 998 975 978 978 973.90
Stihl
.325 P

t(s)

По-скъпа

0%

27.84 +45%

-14%

22.49 +17%

15,4 17,7 21.2 18.3 17.6 20.4 17.15 16.6 17 17.9 18.27

s(cm²) 966 971 989 959

103
926
4

52.64
945 975 948 918 961.75
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Trilink
.325

t(s)

23 22.6 20.8 20.5 19

20

20.3 20.5 20.5 20 20.72
47.96

-21%

19.20

0%

s(cm²) 1009 945 995 970 962 1026 1034 992 1020 984 993.7

Изводи:
Средните по размер вериги .325” х 1,3 mm, според представители на
Oregon и Stihl заемат най-голям пазарен дял у нас, в границите на 70 – 72 %.
Производителност на чисто рязане на тези вериги варира в по широки граници
от 48 до 61 cm2/s.
Китайските вериги Trilink 3/8 и .325”, показаха добри резултати на
производителност на чисто рязане и като себестойност са доста евтини и в
бъдеще ще увеличават пазарния си дял у нас.
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МАРКЕТИНГЪТ КАТО ЧАСТ ОТ МЕНИДЖМЪНТA HA
МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Редовен Докторант, катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“,
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Abstract: Marketing activities used in a variety of socio-cultural environment
contribute to the positive development of the management. The tools available to
marketing thoroughly create a favorable environment and methodologies through its
research is a prerequisite for creating a successful management that underpins the
development of the enterprise. Today, when the methodologies in terms of change
management in companies are constantly changing, marketing has even more attitude
when it comes to building an adequate management of supply and demand.
Keywords: Management, marketing tools, marketing Leader, Sme, Methods,
Development, Target groups, Purposes
1. Въведение
Целта на настоящия доклад е да анализира предпоставките за въвеждане на
маркетинговата концепция, в основата на качественото управление на малките и
средни предприятия. Анализират се маркетингови дейности, които подпомагат
реализирането на функционален мениджмънт. Разглеждат се иновативните техники,
които се привнасят в мениджмънта и които изграждат нов вид управление.
Постоянно променящата се социална среда, както и новото статукво в бизнеса,
основаващо се на постоянно изменящите се бизнес концепциите и методологии,
неизменно налагат и нововъведения в станалите вече традиционни управленски
подходи. Методите, използвани преди десетилетие вече са остарели и приложението
им няма необходимата функция в редица предприятия, които се стремят към
градивно развитие. Компаниите комуникират все по- лесно помежду си, както и с
крайните си клиенти и контрагенти. Интернет обществото успя да направи достъпа
до информация все по- улеснен и възможен. Високотехнологичният прогрес изисква
промяна в повечето сфери на обществен живот, липсата на такава по-скоро би била
причина за изоставане на функционалните възможности на предприятието. В този
ред на мисли иновативният тип мениджмънт е фактор с ключово значение за
развитие на компаниите. Мениджмънтът изисква постоянен анализ и изследване на
средата, позицията на компанията– възможности и предизвикателства, които стоят
пред нея. Постоянството в разглеждането на средата дава възможност на
управлението да следи как се развива организацията спрямо общата пазарна
ситуация и конкурентите. Оценката на заобикалящата среда е от особено значение,
що се отнася до позициониране и самооценка на компанията.
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2. Концепция за маркетинга като управленска функция и предпоставки за
внедряването на маркетинга като част от управлението на малките и
средни предприятия
Разглеждайки маркетинга като управленска концепция, се извеждат
потвърждаващи фактори, които го изграждат като система, чиито принципи за
реализиране са основополагащи за развитието на компанията. Маркетингът найчесто се свързва с пазарната среда и използването на механизмите му за
позициониране на компанията, развитието на продажбите и дистрибуцията.
Американската Маркетинг Асоциация разглежда маркетинга като процес на
създаване, комуникация, доставка, обмяна на оферти, които имат стойност за
потребители, клиенти, партньори и обществото като цяло.
Според Филип Котлър – маркетингът е социален и управленски процес, който
отговаря на нуждите на потребителите, чрез обмен на продукти и стойност помежду
си.[2] В най- общ смисъл, маркетингът се разглежда като социален процес, които
базира дейностите си на основните - нужда, потребност, желание, търсене, продукт,
обмен, сделка и пазар. “Маркетинга се интересува от крайния потребител, бизнес
организации търсещи печалба от своята дейност. Появата и утвърждаването на
маркетинга като предметна функция на управлението е свързана с формирането на
“пазар на купувачи”. Негови характеристики са либерализацията на търговските
отношения т.е. на деловата инициатива и на движението на капитали и работна сила;
конкуренцията между стопанските субекти и наличието на дългосрочна мотивация,
както фирмена, така и лична, при производството и реализацията на стоки и
услуги.” [1]
В своята управленска функция, маркетингът е дейност, която се въвежда във
всички етапи от реалното развитието на предприятието – ръководене, планиране на
дейностите, контрола при тяхното извършване. Малките и средни предприятия също
имат необходимост от специализирани звена и на практика би следвало структурно
да бъдат умален вид на големите корпорации. В по-голямата част от случаите
финансовите средства не позволяват обособяване на отделни звена, което е и
причината за липсата на конкретни специалисти, знанията и уменията на които са
необходими за адекватното функциониране на предприятието. Дейности, свързани с
управлението на финансови ресурси, управление на човешките ресурси в
предприятието и маркетинга са поверени на собственика, който влиза в ролята на
мениджър. В малките и средни предприятия се развива концепцията за споделена
дейност, която принуждава работниците да работят в различни звена, въпреки
тясната им специализация в едно основно.
Определяне на ясни цели посредством създаването на стратегия на бизнеса е
най-важното при стартиране на каквато и да е било дейност без значение от нейните
мащаби. Наличието на стратегия дава много по-голяма сигурност на организацията,
защото базирайки се на нея, мениджмънтът определя какъв път е изминат от страна
на компанията и какви предизвикателства стоят пред нея на съответния етап.
Стратегията дава яснота за моментното състояние на фирмата. Посредством
диференциране на целите на организацията най-общо се определят като
краткосрочни и дългосрочни, улеснявайки измерването на постигнатото на
определени периоди от време. Анализът на постигнатото до определен момент
допринася за анализа на успешните и неуспешни дейности и съответно промяната в
бъдеще на дейности, които се оказват нереализуеми за съответния етап от страна на
организацията. Грешно е да се смята, че веднъж поставени пред компанията цели,
имат актуалност валидна десетилетия наред, а напротив необходимо е
осъвременяване и съществено преосмисляне на целите на компанията. Именно
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анализиране на постигнатото се осъществява чрез инструментите на маркетинга дейности, необходими за изграждане на разпознаваемост на бранда и комуникация
със съответната специфично подбрана аудитория, промотиране и дистрибутиране.
Стартирането на маркетинговите дейности е свързано с изграждане на връзка с
потенциалната аудитория - търсенето на потребителските потребности е свързано с
организиране на анкети, интервюта, за да бъде организацията постоянно в яснота
какво търси потребителят и как компанията би могла да отговори на нуждите му.
Специфичното при навлизане на нов пазар на малката и средна фирма е, че й
отнема много повече време, за да се приспособи успешно във високо конкурентната
среда, именно заради ограничеността във финансовите ресурси, с които разполага.
3. Функционалности на маркетинг мениджмънта
Маркетинг мениджмънтът се разглежда като функция, съставена от
многокомпонентни дейности, които го превръщат в основна движеща сила в
организацията. Въвеждането на дейността е особено важна що се отнася до
стартиращи предприятия, чиято ефикасност до голяма степен зависи от
управлението, което носи своята индивидуалност в зависимост от големината и
спецификата на предприятието. За да бъде успешна методиката, използвана от
компанията, тя трябва да дава резултати, които да отговарят на адекватното
позициониране на компанията в съответния пазар т.е. маркетингови дейности като
промоции, дистрибуции и позициониране, насочени към правилно таргетирана група
от потенциални клиенти. Не по-малко важен инструмент за правилното
позициониране на продукт или услуга е ценообразуването, което поставя яснота
както за фирмата производител, така и за конкурентите относно ценовия клас, в
който ще функционира продукта или услугата. Процесът по разглеждане на
маркетинг мениджмънта като движеща сила в предприятието и отговаряща за
политиката му в отделни аспекти, обособяват две основни фази на действия стратегическа и тактическа - “Процесът на реализация на маркетинга като предметна
функция и съответните управленски действия преминават през две фази. Първата от
тях е стратегическата, която е свързана с анализ на макро и микросредата,
определяне на мисията и целите, сегментирането на пазара и позиционирането на
продукта. Втората може да се определи като тактическа и е свързана с
проектирането на маркетинговия микс.”[2] Дейностите позициониращи маркетинг
мениджмънта пряко в управлението на малкото и средно предприятие са свързани с:
 Постоянен анализ на съпътстващата среда – макро и микро средата, в която
функционира компанията са от изключително значение за нейното
оцеляване. Условията на развитие в голям процент от случаите могат да
бъдат зависими от средата и нейното влияние в определения момент.
Икономическите и социалните фактори не са за подценяване, когато става
въпрос за динамична среда.
 Създаване на маркетингов план - непрекъснато планиране от страна на
мениджъра на маркетинговите дейностите, които създават необходимата
връзка между компанията и клиента.
 Мониторинг на изпълнените цели от компанията, както и контрол при
изпълняване на дейностите са фактори, които мениджърът следи при
изпълнението на плана за развитие на организацията.
Този сравнително нов управленски метод дава възможност за цялостна
промяна в политиката на компанията. Маркетинг мениджмънта придобива значение
в организацията в посрещане на увеличаващата се конкуренция и нуждата от
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подобряването на методите за управление за намаляване на разходите и
увеличавате на печалбите. В днешно време маркетинг мениджмънтът е най-важната
търговска функция в предприятието. [3] Според Филип Котлър, "Маркетинг
мениджмънтът е анализ, планиране, изпълнение и контрол на програмите, които да
доведат до желания обмен с целеви пазари за постигане на целите на
организацията. Развивайки компонентите, които изграждат маркетинг мениджмънта
като управленска функция, Котлър разглежда и важни за дейността фактори като
въвеждане на нови продукти на пазара или съответно увеличаване на
производството на вече съществуващи продукти. [1] Маркетинг мениджмънтът
зависи от размера на бизнеса и индустрията, в която се развива. Ефективното
управление на маркетинга за използване на ресурсите на дружеството, целят
увеличаване клиентската база, подобряване на продуктите и услугите към крайните
клиенти и увеличаване на стойността на компанията. [4] Важен аспект в
маркетинговата концепция е и постоянното й актуализиране. Колкото и всеобхватно
да е разглеждането на таргетирания пазар преди непосредственото стартиране на
бизнеса, то е необходимо постоянното проучване с достатъчната всеобхватност и
дълбочинност на анализа на резултатите от дейността на компанията. Не може да се
смята, че предварително заложените фактори са съобразени със статуквото тъй като
колкото и прецизен анализ да бъде направен предварително на пазара не може да
се счита, че той отговаря със сигурност на реалността. След като компанията
натрупа опит, анализите на основните компоненти се базират на реални данни,
свързани с продажбите на компанията и търсенето от страна на потребителите.
Именно тези реални данни допринасят за усъвършенстването в бъдеще, както на
маркетинговия план, така и на изграждането на профил на таргет групата, който с
времето да бъде все по-адекватен на пазарната ситуация. Котлър извежда теорията,
че “Маркетингът вече не е отделна част от фирмата, а изгражда компанията, в това
число и визията, мисията и стратегическото планиране. Маркетингът дава решения
на клиентите, свързани с продукти и услуги, предлагане, ценообразуване,
комуникации, за да изпращат и получават информация към клиентите, канали за
дистрибуция, използване на партньорства, които помагат за развитието в
компанията.[2]
4. Добрият мениджмънт – предпоставка за развитие на компанията
Няма общовалидна характеристика за чертите, които би следвало да
притежава добрият мениджър. Съществени плюсове в успешното лидерство са
уменията за комуникация. Когато става въпрос за изграждане на профил на добро
управление, обаче е важно да се подчертае, че той би следвало във всеки един
момент от развитието на компанията да осъзнава потребностите, както на
компанията като цяло, така и на персонала като двигател на фирмата. Мениджърът
на новото време е този, които управлява, посредством позитивност и умения за
въвличане на подчинените му в един или друг проект. Резултатите на компанията за
определени периоди от време, включвайки финансови постъпления и обратна
връзка от клиенти дават достатъчно изчерпателна информация за осъществяване на
анализи, които е необходимо да бъдат поставени в основата на бъдещи стратегии за
развитие на компанията, включващи извършване на маркетингови дейности.
Детайлният анализ след предоставяне на информация относно горепосочените
параметри дава възможност за изграждане на профила на реалния клиент на
компанията. Тази изчерпателна информация до голяма степен дава визия на
мениджмънта за последващо концентриране на маркетинговите дейности в
определена таргет група. Една от най-важните дейности за мениджъра на малката
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фирма е постоянното анализиране на мястото на конкурентите в условията на
пазарна ситуация.
Поведението на конкуренцията на компанията е от особено значение, когато
става въпрос за позициониране на компания, която е нова на съответния пазар.
Заплахата, която стои както от вече утвърдили се на пазара конкуренти, така и от
новонавлизащи компании са причина за мотивирането за изграждане на стратегии
по постоянното извършване на действия, които да не позволяват да има влияние на
продажбите от страна на конкурентите. Малката фирма е гъвкава и лесно би могла
да препозиционира мястото си на пазара, което позволява както промени в ценовата,
така и в промоционалната и дистрибуционната политика, с цел постоянна актуалност
спрямо пазарната среда. Маркетинговите дейности, които спомагат за справяне с
агресивната конкуренция са методи, с които всяка компания използва, за да
предпази позициите си. Всяка фирма – без значение от размера й, използва
маркетингови дейности - реализиране на рекламни кампании – промоции, както и
отстъпки към крайния клиент. Мениджмънтът е управление на организацията и
нейните потребности без значение дали става въпрос за малко предприятие или
голяма организация. Разбира се, в зависимост от размера на компанията,
различията се появяват на структурно ниво. Когато става въпрос за малко
предприятие, където липсват отдели, които се занимават със специфични дейности,
тогава се взима предвид работата на управляващия мениджмънт. В същността си
мениджмънтът като управление на малко и средно предприятие представлява
оформяне и дефиниране на функциите и системите с цел получаване на по-добри
резултати. Мениджмънтът представлява управленска методика, чиято функция е
организация и контрол на предприятието. Чрез прилагането на различни методики на
управление се цели повишаване на качеството на мениджмънта и съответно на
самата организация. Посредством прилагане на нови технологии и мотивиране на
младия персонал за вземане на участие в дейности в самата компания, се развива
нов тип иновативен мениджмънт, чиито цели са свързани с развитието на персонала
и на отделни личностни характеристики. Все по-често младите стартиращи
предприятия използват иновативни системи в управлението, избягвайки от
традиционната методика. Новият тип мениджмънт много по-лесно се въвежда в
малки стартиращи предприятия, тъй като в тях няма дългогодишно натрупване на
различни мениджърски похвати, които да са оставили своя отпечатък при
управлението.
Новата визия за управление на организациите чрез иновативни методики
представляват естествено отражение на политическите, икономически и културни
промени в социума и допринасят за актуалността на дейностите на организацията.
Развивайки този тип нови методики, фирмата се разглежда като актуална за времето
си. Една от най-актуалните и все по-приложими техники, както в по-големите
предприятия, така и в по-малките са личностното развитие и разглеждане на всеки
индивид от персонала като човек, с качества, които ако бъдат развити и биха могли
да работят в полза на компанията. Тенденцията за мениджмънт на персонала чрез
обучения все още е по-често застъпен в чуждестранни фирми и големи компании,
както и в малките стартиращи предприятия, чиито модел на управление е по-близък
до чуждестранните концепции. Местните средни по големина предприятия все още
не смятат за необходима този тип мотивация на персонала. Друга техника, която е
неизменна част от новия прочит за мениджърско управление е изграждането на ясна
визия относно развитието на компанията, без значение какъв е нейният размер.
Ясното осъзнаване на визията на компанията е фактор, който дава на мениджмънта
категорично отговор на въпроса как се развива компанията, какви са позициите й,
както и какви са бъдещите перспективи, които стоят пред развитието й.
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Организацията, която дава възможност на всеки служител да участва във взимането
на решения, с които да съдейства за положителната промяна в компанията е
организация, която се развива и учи. За разликата от постоянното търсене на
ефективност у служителите както се наблюдава в компаниите, които все още
разглеждат себе си като традиционно управляващи, то новият тип мениджмънт
търси индивидуалност и инициативност в ситуации, при които е необходимо да се
вземат решения или да се решат проблеми.
5. Заключение
Мениджмънтът и маркетингът са дейности, които приложени заедно в
управлението на една фирма, могат да създадат благоприятна среда за развитие на
успешно предприятие. Маркетинговите дейности, използвани в условията на
разнообразна социокултурната среда спомагат за положителното развитие на
мениджърското управление. Инструментите, с които разполага маркетингът до
голяма степен създават благоприятна среда, а чрез методиките си на изследване са
предпоставка за създаване на успешен мениджмънт, който стои в основата на
развитието на предприятието. Днес, когато методологиите по отношение на промяна
на управлението във фирмите се изменят постоянно, маркетингът има още поголямо отношение, що се отнася до изграждането на адекватен на търсенето и
предлагането мениджмънт. Малките и средни предприятия имат по-ограничени
възможности за структурно развитие, заради липсата на отделни звена, които да
участват в общото развитие на компанията. Не следва да се пропуска и фактът, че те
имат и много по-улеснена възможност да бъдат преструктурирани и да се въведат
новите мениджърски методи в развитието им – фактори, които ги превръщат в бързо
развиващи иновативни предприятия, които се развиват в условията на сложна
пазарна икономика. Мениджмънтът от ново поколение е философия, която се
разглежда в различни сфери в самата компания, това е философия на управление
чрез мислене и отдаденост на служителите в замяна на развиване на знание и
умения, които мотивират поведението им на работното място. Всяко действие на
мениджърско ниво, свързано с горепосочените промени в поведението на
управителя на фирмата е целенасочено и разработването му води до положителното
развитие в съответната структура в организацията, както и развитие на
комуникационните канали в самата организация. Разликата между мениджмънта в
традиционния му вид, където управлението е оръжието, което овластява и
йерархизира структурата, то разглеждайки иновативния тип управление си изгражда
фигурата на мениджъра като обединител и наставник на работещите за него.
Умеейки да представи на персонала своята визия за развитието на компанията, този
тип управление поставя една нова гледна точка пред мениджъра-увеличаване на
властовите правомощия, които мениджърът дава на подчинените си.
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
МНОГОНОМЕНКЛАТУРНОЙ ПРОДУКЦИИ
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гр. Ямбол, 8602, ул. “Граф Игнатиев“ № 38, e-mail: nevena_venci@abv.bg
Резюме: С задачами анализа и прогнозирования продаж многономенклатурной
продукции, число наименований которой исчисляется десятками и сотнями тысяч,
постоянно сталкиваются маркетологи и аналитики в области продаж. Сейлменеджерам необходимы надежные и апробированные методы анализа и
классификации товаров, оценка их вклада в общую прибыль и объемы продаж.
В данной статье мы опишем два мощных аналитических метода, позволяющих
систематизировать продажи многономенклатурной продукции. Эти методы известны
как АВС- и ХYZ-анализы.
Методы АВС- и ХYZ-анализы позволяют определить нерентабельные или
низко-рентабельные группы товаров, своевременно улучшить и оптимизировать
номенклатуру и целенаправленно развивать торговлю.
Методы АВС- и ХYZ-анализов могут с успехом работают в различных областях
– от торговли программным продуктом до торговли пищевыми продуктами и
парфюмерией.
Например, пусть компания Х занимается продажей запчастей к автомобилям
разных марок, номенклатура товаров, с учетом автомобилей разных классов,
составляет несколько десятков тысяч наименований.
При хаотической (спонтанной) организации продаж ряд товаров находится в
дефиците, ряд товаров в профиците, что существенно снижает прибыль компании,
приводит к затовариванию складов и оттоку клиентов, не находящих нужных товаров
в магазине.
В фармацевтическом бизнесе возникает аналогичная ситуация, когда
необходимо выделять группы лекарственных препаратов и прогнозировать продажи
с учетом сезонных факторов, демографической ситуации, региональных
особенностей и тд.
В интернет-торговле необходимо классифицировать товары по интенсивности
продаж, вкладу в прибыль и общий объем продаж.
Современные методы и технологии анализа больших массивов данных,
реализованные в STATISTICA, позволяют построить модели классификации,
прогностические модели спроса и организовать оптимальную логистическую схему
заказов и продаж отдельных товаров и групп.
Необходимо простое и наглядное разбиение ресурсов с точки зрения их вклада
в прибыль и объем продаж. Благодаря такому ранжированию мы можем правильно
расставить приоритеты деятельности компании, распределить ресурсы по степени
их важности.
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Это позволит нам планировать маркетинговые шаги, определять рейтинг
товаров по заданным критериям и выявлять ту часть ассортимента, которая
обеспечивает максимальную прибыль. И как следствие это поможет быстро
принимать решения и корректирующие меры, способствующие оптимизации
трудовых ресурсов.
Все это в совокупности приведет к общему повышению эффективности работы
компании и увеличении прибыли.
Справиться со всеми этими задачами поможет популярный среди аналитиков
инструмент - ABC-анализ, он позволяет провести ранжирование товаров, выявить
значимые факторы, влияющие на успех продвижения товара на рынке и тем самым
сократить затраты компании.
ABC-анализ
АBC-анализ может применяться в сфере деятельности любой компании, как
для отдельного бренда и региона, отдельной группы товаров, так и в целом по
номенклатуре.
Благодаря своей универсальности методика АВС может использоваться в
стратегическом и тактическом управлении, планировании и бюджетировании,
логистике и управлении запасами компании.
Этот метод является обобщением анализа, в основе которого лежит «золотое
правило Парето».
Запомните это правило.
По отношению к клиентам компании это правило звучит так: 20% клиентов дают
80% прибыли компании.

По отношению к ABC-анализу правило Парето может прозвучать так: надёжный
контроль 20 % позиций позволяет на 80% контролировать систему, будь то запасы
сырья и комплектующих, либо продуктовый ряд предприятия и т. п.
Такой подход объясняется тем, что согласно исследованиям экономистов и
социологов конца XIX - начала XX веков, таких как Парето, Джини, Лоренс и др.,
большинство процессов близки к распределению 20:80 – 20% объектов дают 80%
результата.
Наша задача – в ходе ABC-анализа разделить товары на группы так, чтобы
понять, какие товары входят с эти 20%.
Для выделения групп объекты сортируют по параметру в порядке убывания и
строят диаграмму накопленного итога. Оси диаграммы нормируют и приводят к
процентным значениям. Полученный график носит название диаграммы Парето.
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В этом случае метод строится по принципу классификации анализируемых
ресурсов на 3 группы А, В и С:
 группа А: обеспечивает 80% продаж/прибыли, обычно составляет 15-20% от
всех ресурсов
 группа В: обеспечивает 15% продаж/прибыли, обычно составляет 20-35% от
всех ресурсов
 группа С: обеспечивает 5% продаж/прибыли, обычно составляет 50-60% от
всех ресурсов
Однако, границы групп 5-15-80 могут изменяться и могут устанавливаться
индивидуально каждой компанией.
Рассмотрим другие подходы к определению
границ групп:
 Классический
метод
(в
некоторых
источниках его так же называют эмпирический)
состоит в том, что на построенной диаграмме Парето
границы групп А, В и С являются фиксированными
вне зависимости от структуры распределения.
Поэтому на диаграмме Парето выделяют группу А —
обычно это 10% позиций, группу В — 20% позиций, и
группу С — 70% позиций.


Метод суммы является модификаций классического метода, при этом
вместо фиксирования границ на одной из осей
диаграммы Парето, берутся суммы координат
точек диаграммы, а границы разбиения
определяют путем фиксации двух значений
полученных
величин.
Например,
если
отталкиваться от значений классического
метода, то в методе суммы граница
разделения групп А и В проходит через точку
диаграммы, сумма координат которой равна
80% (≈10%+70%), а граница разделения групп
В и С через точку с суммой координат 120%
(≈30%+90%). Отметим, что в силу выпуклых
свойств диаграммы Парето, такие точки
существуют и единственны.
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Метод касательных относится к
классу
методов
с
нефиксированными
границами. Суть метода состоит в том, что на
диаграмме Парето строят две касательные,
которые определяют координаты границ групп
А, В и С. Первую касательную строят как
прямую параллельную диагонали ОО’. Такая
касательная единственна в силу выпуклости
диаграммы Парето. Координаты полученной
точки
касания
К
определяют
границу
разбиения групп А и В. Для нахождения второй
границы, точки К и О’ соединяют прямой и
строят вторую касательную к диаграмме
Парето, как прямую параллельную отрезку КО’.
Координаты полученной точки касания L
определяют границу разбиения групп В и С.
После разделения всех товаров на группы АВС, формируются решения
относительно каждой товарной группы.


Основные направления выводов, которые могут быть сделаны в результате
проведения АВС-анализа:
 группа А – самые важные ресурсы, локомотивы компании, приносят
максимальную прибыль или продажи. Компания будет нести большие потери при
резком снижении эффективности данной группы ресурсов, а следовательно,
ресурсы группы А должны жестко контролироваться, четко прогнозироваться, часто
мониториться, быть максимально конкурентоспособными и не терять свои сильные
стороны.
На данную группу ресурсов должны быть выделены максимальные инвестиции,
лучшие ресурсы. Успехи группы А должны быть проанализированы и максимально
транслироваться на другие категории.
 группа В – группа ресурсов, которые обеспечивают хорошие стабильные
продажи/ прибыль компании. Данные ресурсы также важны для компании, но могут
модерироваться более спокойными и умеренными темпами.
Данные ресурсы относительно стабильны в краткосрочной перспективе.
Инвестиции в данный вид ресурсов компании не значительны и необходимы только
для поддержания существующего уровня.
 группа С – наименее важная группа в компании. Обычно ресурсы группы С
тянут компанию вниз или не приносят дохода. При анализе данной группы
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необходимо быть очень внимательным и в первую очередь понять причину низкого
вклада.
XYZ-анализ
Еще одна задачу, которая возникает при анализе многономенклатурной
продукции - задача прогнозирования стабильности продаж отдельных видов товаров
или колебания уровня спроса.
Владельцам торговых точек закупать множество наименований не всегда
выгодно, ведь некоторые позиции так и остаются лежать на складе
«балластом». При этом важно, чтобы на полках был представлен обширный
ассортимент, который порадует любого покупателя.
Для решения этих и других задач можно использовать метод XYZ-анализа.
Проведение XYZ-анализа предоставляет четкую картину спроса на каждую
товарную позицию. С его помощью можно выявить наиболее популярные товары и
товары, которые по каким-то причинам не востребованы постоянно.
Результаты XYZ-анализа позволяют оптимизировать складские запасы.
XYZ-анализ помогает выдерживать здоровый баланс между обилием выбора
и периодическими убытками из-за неудачных позиций и уменьшением числа
продукции и справляться с оттоком части клиентов.
XYZ-анализ представляет интерес для дистрибьюторов и производителей,
имеющих свои склады, ведь любая закупка связана с большими издержками для
компании (логистика, хранение и т. д.), а также с прямыми рисками, например
списанием товара по сроку годности. Ведение точной сбалансированной закупки
является приоритетной задачей как оптового, так и розничного предприятия.
Применя XYZ-анализ в отношении своих клиентов, можно строить прогноз
продаж на будущие периоды, разрабатывать специальные программы лояльности
для постоянных клиентов, а также проводить мероприятия по переводу клиентов из
групп Y, Z в группу X.
Таким образом, применение XYZ-анализа позволяет разделить весь
ассортимент на группы в зависимости от стабильности продаж. По полученным
результатам целесообразно провести работу по выявлению и устранению основных
причин, влияющих на стабильность и точность прогнозирования продаж.
В основе XYZ-анализа лежит определение коэффициентов вариации V для
анализируемых параметров. Коэффициент вариации – это отношение среднего
квадратического отклонения к среднеарифметическому значению измеряемых
параметров. Он характеризует меру разброса данных вокруг средней величины и
является относительным, то есть, не привязан к единицам измерения самого
явления.
Формула для коэффициента вариации выглядит так:

,
где V - коэффициент вариации;
- среднеквадратичное отклонение;
- среднеарифметическое;
xi - i-тое значение статистического ряда;
n - количество значений в статическом ряде.
В классическом варианте XYZ-анализа при оптимизация ассортимента товаров
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к категории X относят товары, характеризующиеся стабильной величиной продаж,
незначительными колебаниями в их продажах и высокой точностью прогноза.
Значение коэффициента вариации находится в интервале от 0 до 10%.
Категория Y – товары, характеризующиеся
некоторыми колебаниями потребности в них
(например, сезонными) и средними возможностями их
прогнозирования. Значение коэффициента вариации
– от 10 до 25%.
Категория Z – товары, продажи которых
нерегулярны и плохо предсказуемы, точность
прогнозирования невысокая. Значение коэффициента
вариации – свыше 25%.
В то же время следует отметить, что
эмпирически с учетом специфики сферы применения
данного метода, объектов и параметров анализа возможно установление других
градаций категорий X, Y, Z. Например, для категории X может быть выбран диапазон
0–15%, для категории Y – 16–50%, а для категории Z – 51–100%.
ABC-XYZ-анализ
ABC-анализ позволяет изучить товарный ассортимент на предмет его
прибыльности для продавца, а XYZ-анализ дает возможность исследовать
продаваемость как отдельных товаров, так и товарных групп.
Таким образом, эти два анализа можно использовать как вместе, так и по
отдельности. При комплексном анализе управления товарными ресурсами наиболее
продуктивно совмещение результатов АВС- и XYZ-анализа.
ABC-XYZ анализ включают в себя оба эти метода и на выходе мы получаем
что-то вроде матрицы. Не все клетки мартицы могут быть заполнены, но характер
заполнения и состав матрицы может многое сказать об анализируемых товарах или
группах товаров.

Товары групп А и В обеспечивают основной товарооборот компании. Поэтому
необходимо, чтобы они постоянно были в наличии. Общепринятой является
практика, когда по товарам группы А создается избыточный страховой запас, а по
товарам группы В – достаточный. Использование XYZ-анализа позволяет
разработать более точную ассортиментную политику и за счет этого снизить
суммарный товарный запас.
Товары группы АХ и ВХ отличает высокий товарооборот и стабильность.
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Необходимо обеспечить постоянное наличие товара, но для этого не нужно
создавать избыточный страховой запас. Расход товаров этой группы стабилен и
хорошо прогнозируется.
Товары группы AY и BY при высоком товарообороте имеют недостаточную
стабильность продаж, и, как следствие, для того чтобы обеспечить их постоянное
наличие, нужно увеличить страховой запас.
Товары группы AZ и BZ при высоком товарообороте отличаются низкой
прогнозируемостью продаж. Попытка обеспечить гарантированное наличие по всем
товарам данной группы только за счет избыточного страхового товарного запаса
приведет к тому, что средний товарный запас компании значительно увеличится. По
товарам данной группы следует пересмотреть систему заказов.
Товары группы С составляют до 80% ассортимента компании. Применение
XYZ-анализа позволяет сильно сократить время, которое менеджер тратит на
управление и контроль над товарами данной группы.
По товарам группы СХ можно использовать систему заказов с постоянной
периодичностью и снизить страховой товарный запас.
По товарам группы CY можно перейти на систему с постоянной суммой
(объемом) заказа, но при этом формировать страховой запас, исходя из имеющихся
у компании возможностей.
В группу товаров CZ попадают все новые товары, товары спонтанного спроса,
поставляемые под заказ и т. п. Часть этих товаров можно безболезненно выводить
из ассортимента, а другую часть нужно регулярно контролировать, так как именно из
товаров этой группы возникают неликвидные или труднореализуемые товарные
запасы, от которых компания несет убытки. Выводить из ассортимента необходимо
остатки товаров, взятых под заказ или уже не выпускающихся.
Использование совмещенного АВС- и XYZ-анализа позволит:
 повысить эффективность системы управления товарными ресурсами;
 повысить долю высокоприбыльных товаров без нарушения принципов
ассортиментной политики;
 выявить ключевые товары и причины, влияющие на количество товаров,
хранящихся на складе;
 перераспределить усилия персонала в зависимости от его квалификации и
имеющегося опыта.
Все эти методы вы сможете с легкостью применить и в Excel, но намного
удобней сделать этот анализ в программе STATISTICA. Рассмотрим пример
проведения ABC-XYZ анализа на программе STATISTICA. Чтобы провести этот
анализ нужно сделать 3 шага.
Шаг 1. Открыть таблицу
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Шаг 2. Запустить макрос

Шаг 3. Задать параметры
разделения на группы

Мы
получили
результат,
который легко представим и в
привычной табличной форме.
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Итак, мы можем сделать следующие выводы:
 Товары 1, 2 и 3 – наиболее прибыльные и стабильные.
 По товарам 4, 5, 6, 7, 10 можно использовать систему заказов с постоянной
периодичностью и снизить страховой товарный запас.
 По товару 8можно перейти на систему с постоянной суммой (объемом)
заказа, но при этом формировать страховой запас, исходя из имеющихся у компании
возможностей.
 Товар 9 возможно является новым, а возможно этот товар влечет за собой
убытки для компании. На него нужно обратить внимание и тщательно
контролировать.
 У нас нет товаров групп AY, AZ, BY, BZ – это означает, что основная масса
наших товаров хорошо прогнозируема, спонтанно покупаемых товаров или сезонных
товаров не много.
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XХV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
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11 и 12 май 2016 г.
Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, Тракийски университет

ЕЗИК И СТИЛ НА ДИСЕРТАЦИОННАТА РАБОТА
Проф. д.т.н. Г. Тасев - ССКБ
Докторантът трябва да прояви умение стегнато, лаконично и аргументирано да
изложи същността на проведеното от него научно изследване.
Общите изисквания към стила на писане на изследователски работи са:
■ проблемност;
■ логичност;
■ доказателственост и обоснованост на положенията и постановките;
■ правилност на използуване на научните понятия и термини;
■ степен на самостоятелност на разсъжденията;
■ езикова грамотност.
При писане и редактиране на своя текст препоръчваме да се придържате
към следните правила на добрия език и стил:
● по-често утвърждавайте и по-рядко отричайте;
● избягвайте аксиоматични съждения и високопарни думи;
● първият абзац нека да бъде кратък;
● създавайки текста, се постарайте да отразите вашата увереност и надежда за
признаване на нейните ценности.
Типични грешки:
► “Според нашите възгледи”, “по наше мнение”, вместо да се каже “по дадения
въпрос се солидаризираме /или имаме еднакво мнение/ с еди кой си учен”.
► Когато докторантът повтаря известни неща и пише “по наше мнение”,
квалифицираният читател /рецензентът/ е склонен да мисли, че докторантът не
познава добре литературата по своята тема.
► Много често учените употребяват “авторската” форма за множествено число,
за да постигнат скромност, да избегнат самоизтъкването чрез аз – формите.
Какво представлява “авторска” форма? “Авторска” форма за множествено
число условно се нарича употребата на мн. ч. В първо лице вместо ед. ч. – когато се
казва например “В тази наша статия ние се опитваме да докажем, че вероятността
за безотказна работа на …”, вместо “В тази моя статия аз се опитвам да докажа, че
вероятността за безотказна работа на …”.
За съжаление обаче вместо “авторска скромност” се получава “авторско
величие”.
Авторската скромност не може да се постигне чрез механичната замяна на
“аз” с “ние” и т.н. Ако ние, като говорим за себе си, изтъкваме свои заслуги или
постижения, все едно е дали се наричаме “аз” или “ние”, дали казваме “моите научни
изследвания” или “нашите научни изследвания” – ние сме най-малко нескромни. А
като използваме “авторското множествено число”, ние прибавяме и това, че имаме
самочувствието на утвърден автор.
Тогава какво да правим, че да сме едновременно скромни и да покажем, че сме
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автори на дадено изследване, получени резултати?
Един от начините да не назовем себе си директно, е да се замени деятелният
залог със страдателен, например, след като цитираме дадена своя статия, да не
пишем “В тази статия аз доказах влиянието на …”, а да напишем “В тази статия
беше доказано влиянието на …”.Вместо “както показах /или казах/ по-горе …”е за
предпочитане “както се каза по-горе” и т.н. Много по-добре е, ако се стремим към
“авторска скромност”, да кажем “целта на това изследване” вместо “моята цел” или
“нашата цел”. Това особено важи за случаите, когато се изтъкват научни приноси на
дисертационната работа. Ще звучи много по-добре израз от рода на “научните
приноси на дисертационната работа могат да се представят по следния начин”, в
сравнение с “нашите приноси” или “моите приноси”, “не доказах”, “установих”, а
“доказва се”, “установява се” или “доказано е”, “установено е в този труд”; “така
формулираните изводи в труда ще намерят приложение в…”, а не “нашите изводи
”или“моите изводи”,нито “формулираните от мен /или от нас/ изводи”.
► Някои автори говорят в трето лице: “Авторът е разработил за пръв път… Той
е постигнал… Негова заслуга е…” и т.н. Щом тези научни приноси се докладват от
автора на съответната дисертационна работа, неправилно е да се използва трето
лице /”той” или “тя”/, защото това може да доведе до заблуждение.
Друго е разбира се положението, ако авторът не е един. Тогава е правилно да
се употребява само множествено число.
В а ж н о! Докторантът при докладване на своите изследвания пред НЖ, също
може да употреби “ние” вместо “аз”, защото през целия път на научното изследване
са вървели заедно с научния ръководител, имат съвместни научни публикации и т.н.
При писане на дисертационната работа следва твърдо да се помни, че
научните термини не са просто думи, а те изразяват същността на дадено явление,
процес и т.н. Ето защо не трябва произволно да се смесват в един текст термини от
една научна област в друга, тъй като всеки термин е присъщ на терминологичната
система на една научна област.
Докторантът не трябва да създава нови термини, тъй като по време на
защитата тези термини винаги предизвикват реакции и въпроси.
Фразеологията на научния текст е много специфична. Тя е призвана, от една
страна, да изрази логическата връзка между частите на речта (такива, са например,
устойчивите съчетания, като "приведените резултати”, “както показва анализа", "на
основата на получените данни", "резюмирайки казаното", "оттук следва, че... и т.н.), а
от друга страна, да означи определени понятия, които по същество са термини
(например, “ток с високо напрежение", "държавно право", "скоростна кутия" и т.н.).
Качеството на научната реч се определя от точността, яснотата и краткостта.
Смисловата точност е едно от главните условия, което осигурява научна и
практическа ценност на заключението в текста на дисертационната работа, тъй като
всяко неправилно подбрана дума може съществено да измени смисъла на
написаното, да даде възможност за двояко тълкуване на една или друга фраза и да
предаде на целия текст нежелана тоналност.
В н и м а н и е ! Не допускайте подобни грешки!
☺ Не са редки случаите когато хубави български думи се употребяват
неправилно и тогава се раждат фрази от типа: "Голямата половина от продукцията
остава нереализирана, поради не добрия маркетинг".
☺ Много често точността се нарушава в резултат на синонимни термини.
Например, дипломантът пише в една и съща работа "вакуум" и "разреждане"; "водна
турбина" и "хидро-турбина".
☺ За означаване на нови понятия се създават думи, които са образувани не по
правилата на българския език, а по правилата на немски, английски или руски език.
Например "кабелизиране" от "кабел"; "Сортиратор" вместо "Сортировъчна машина".
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☺ Думи, които се употребяват в практиката и то неправилно. Те са жаргонни, а
не думи от практиката. Например, "биела" вместо "мотовилка"; "риза" вместо
"цилиндрова втулка"; "чарк" вместо "детайл" и др.
Яснотата на научната работа е умението да се пише достъпно и разбрано.
В н и м а н и е ! Не допускайте подобни грешки!
☻ Вместо думи с точни количествени значения се употребяват думи и
словосъчетания с неопределеност или много обобщаващо значение. И в една
дисертационна работа, където читателя очаква да прочете конкретни и точни данни,
той среща фрази от вида: "Необходимото движение на инструмента и детайла,
подлагащ се на обработка, се осъществява от електродвигател и отделните
механизми на струга": "За да се осигури нормален заваръчен шев е необходимо,
предварително да бъде извършена "съответстващата обработка на заваряваната
повърхнина". ☻Често докторантите пишат в дисертационните си работи “ и т.н." в
случаи когато не знаят, как ще продължи изреждането, или въвеждат в текста
фразата "напълно очевидно" или "очевидно е", когато не могат да изложат
аргументирани доводи. ☻ Употребяват се изрази от вида: "По известен начин" или "
Специални устройства", които показват, че авторът в първия случай не знае, по
какъв начин, а във втория – какво е точно устройството. ☻ Яснотата на научния
текст се нарушава от стремежа на докторанта да придаде на текста видима
научност. Оттук идва и съвършено ненужното наукообразие, когато на простите,
известни предмети се дават усложнени названия. Така например "Димната тръба е
неотменна принадлежност на всеки огнен център", където под огнен център се
разбира всяка печка или камина.
В н и м а н и е ! Не трябва да се отъждествява простотата на научния стил с
примитивизма.
Краткостта е умението да се избегнат ненужни повторения, излишна
детайлизация и словесно замърсяване. Всяка дума и израз да служи на целта, която
може да се формулира по следния начин: колкото е възможно не само точно, но и
кратко да се стигне до същността, която искаме да кажем на читателя. Затова
думите и словосъчетанията, които не носят никаква смислова информация, трябва
да бъдат напълно изключени от текста на дипломната работа.
В н и м а н и е ! Не допускайте подобни грешки!
☺ Многословието, или речевото излишество, много често е в резултат на
употребата на излишни думи. Например: "За тази цел сервизът ще използва,
имащите в разположение собствени помещения" (ако няма помещения, то и
използуване няма да има); "Проверката е установила, че съществуващите гранични
стойности са били значително завишени" (несъществуващите гранични стойности не
могат да се завишат, занижат); Допустимите пукнатини в детайла Х се допускат до
стойност 0,22 mm" (без стойност, тъй като 0,22 mm е стойност).
В а ж н о ! Да се борим с излишните думи!
☺ Не трябва за допускаме български думи да се дублират с чужди. Защо
трябва да се казва: "нищо екстра ординарно", когато може да се каже "нищо
особено" или вместо "ординарен" –"обикновен"; вместо "индиферентен"–
"равнодушен"; вместо "игнорира" – "не забелязва"; вместо"лимитира"–"ограничава;
вместо "ориентировъчно" – "примерно"; вместо "функционира"–"действа" (работи);
вместо"диверсификация"–"разнообразие"; вместо "детерминиран"–"определен";
вместо "апробиран" – "проверен" и т.н.
☺ Ненужна чуждо езикова лексика, т.е. ненужни повторения. Например:
"промишлена индустрия" (в думата "индустрия" е включено понятието
"промишлена"); "да се форсира строителството с ускорени темпове" ("форсира"
означава и "да се води с ускорени темпове"); "Претърпява пълно фиаско"
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("фиаско"означава"и"пълно поражение").
☺ Друга разновидност на многословието е тавтологията, т.е. повтаряне на
нещо, но с други думи. Например: "През август месец"; "пет човека шлосери"; "седем
броя трансформатори" и т.н.
☺ Стилистически
неточности
на
речево
излишество.
Например:
"Разтоварването на продукцията се извършва на базата на използуване на лентов
транспортьор"; "Преходните пръстени в този възел служат в качеството на
изолация".
☺ Употребата на канцеларизми. Например: "В частта за удовлетворяване на
търсенето на пазара..." вместо "За удовлетворяване на търсенето на пазара..."
Аналогични са случаите с употребата на предлози образувани от име
Например: "по линия"; "за сметка".
Краткост, точност и логичност може да се постигне, ако при избора на
езиковите и стилистични средства се придържаме към следните основни правила:
1. Да се откажем от псевдо научен стил, т.е. не описвайте простите явления
дълго и сложно.
2. Борете се с многословието:
а/ откажете се от общите и никому ненужни общи разсъждения;
б/ избягвайте повторенията, тавтологията, т.е. изразяване на една и съща
мисъл с различни думи.
3. Откажете се от излишни думи /твърде; достатъчно; значи; както се казва;
по пътя на; посредством на; с помощта на и т.н./
Не се препоръчва
Препоръчва се
Достатъчно убедителни доводи за … Убедителни доводи за …
Твърде съществено увеличение
Съществено увеличение
Втулката е пресована в отвора Втулката е пресована в
посредством удар
отвора с удар
4. Не използвайте съставно сказуемо /съчетаване на глагол и
съществително/, там където е нужен само глагол.
Не се препоръчва
Препоръчва се
Подлага се на висока температура Подгрява се
Осъществява се приложение
Прилага се
Взема участие
Участвува
5. Не повтаряйте синонимни думи /изследване и анализ, изучаване и
анализиране/.
6. Откажете се от известни определения, характеризиращи обекта,
посочващи начина на неговото изработване.
Не се препоръчва
Препоръчва се
Данните, получени при анализа
Данните от анализа
Изолацията, изработена от тъкан
Изолацията от тъкан
7. Не използвайте сложни съюзи и предлози
Препоръчва се
Не се препоръчва
И
като…, и тъй; не само…, но и
за да
затова, че
Ако
в случай, ако
Поради това
вследствие
За
с цел
С
във връзка с
8. Не употребявайте думи, при означаване на интервал на изменение на
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величини, които се изразяват ясно с други средства /тире, предлози, от… до/
Не се препоръчва
Препоръчва се
В диапазона от 5 до 10 Хz
5÷10 Хz
9. Заменете сложните изречения с прости.
Не се препоръчва
Препоръчва се
Изказва се предположение за това, че Предполага се приборът да бъде
приборът може да бъде използван
използван
Образец от полиакрил, който е бил Полученият в завода образец от
получен в завода, е преминал изпитване полиакрил е преминал изпитване.
10. Замествайте дългите изрази с еквивалентни математически уравнения
или зависимости.
Не се препоръчва
Препоръчва се
Скоростта /v/ на движение на превозното средство
S
е правопропорционална на изминатия път /S/ и v 
обратно-пропорционална на времето /t/.
t
11. В текста не се допуска:
– използване на думи и словосъчетания от разговорния език, техницизми,
професионализми;
– използването за едно и също понятие различни научно-технически термини,
близки по смисъл (синоними), а така също чуждици при наличие на равнозначна
дума или термин на български език;
– съкращаване на означения на физични величини, ако те се употребяват без
цифри, с изключение на физични величини, които се изписват в антетката на
таблица, при разшифроване на буквени означения, които участват във формули и
фигури; използването на математическия знак минус (–) пред отрицателни
стойности на величини (трябва да се пише с думи ”минус”);
– използването на знак «Ø» за означаване на диаметър (трябва да се пише
думата “диаметър”). При указване на размера или граничното отклонение на
диаметъра на чертеж, даден в текста на дипломната работа, пред размерното число
се пише знака «Ø»;
– използването на математически знаци без числени стойности, например, >
(по-голямо), < (по-малко), = (равно), ≠ (не е равно), а така също знака № (номер), %
(процент); използването на индекси на стандарти без регистрационен номер; в
текста трябва да се използват стандартизирани единици на физичните величини;
– ако в текста на документа се дава диапазон на числени стойности на
физическа величина, то означението на единиците на физическата величина указва,
след последното числово значение на диапазона.
Примери: 1.От 1 до 5 mm.; 2.От плюс 10 до минус 400С.
Недопустимо е да се отделят единиците на физичните величини от числените
стойности (да се пренасят на различни страници или на различни редове на една и
съща страница), освен единиците физични величини, които са дадени в таблици.
12. При оформяне на дисертационната работа докторантите трябва да спазват
общоприетите графически съкращения по началната буква на думата или частите на
тези думи: «и т.н.» (и така нататък); «и др. » (и други), «т.е. » (тоест); “и пр.” (и
прочие); “гг” (години); “доц.” (доцент); ”акад.” (академик) и т.н. При позоваване на
източници и цитиране се употребяват най-често следните съкращения: ”ст.ст.
”(статии); ”вж.” (вижте); ”с.” (сравнете); ”напр. ”(например); ”т.т.” (тома). Трябва да се
знае, че вътре в изреченията такива думи, като “и други”; ”и така нататък”; ”и
прочие”, не е прието да се съкращават. Не се допуска да се съкращават думите
“така наречени” (т.н.); ”тъй като“ (т.к.); ”например” (напр.); ”около” (ок.); ”формула” (ф188

ла).
13. Прийоми, помагащи да се отстранят езиковите грешки и стилови
грешки в ръкописите
А) Съотнесеността между синтаксически зависими думи. Отдалечеността
на един от друг зависими членове на изречението често се бърка тяхното
съгласуване. Така, сказуемото може да се окаже в множествено число, а подлога – в
единствето, или обратно. Същото може да стане, ако няколко еднородни думи
управляват една или, обратно, един глагол (отглаголно съществително) управлява
няколко думи. Например, вместо “грижа и обслужване на машините”, “доставка и
извозване на продукцията от работното място” трябва да се напише: “грижа за
машината и нейното обслужване”; ”доставка на продукцията на работното място и
извозването й от него”.
Б) Установени варианти на синтактическа зависимост. Има случай, когато
синтактическото подреждане на фразите води до възможност за двоякото им
разбиране. Затова при прочитане на текста е необходимо да си представяме всички
варианти на прочетеното. Така, думата “кой, колко” в приставни изречения
формално се съотнасят със стоящата пред тях дума, съотнасяща се по смисъл със
думата “кой, колко”.
Например: «Изследвани са осем двойки фрази, всяка, от които илюстрира
орфографическото правило». Приставното изречение се характеризира не от фраза,
а от двойка фраза, затова трябва да се напише: “Изследвани са осем двойки фрази.
Всяка двойка илюстрира орфографическото правило”.
В) Замяна на местоименията с думи, с които те могат да се заместват.
Местоименията понякога се заместват с близките съществителни и затова текста
може да бъде невярно възприет. Например, във фразата “Изобразявайки... като
видна историческа личност, авторът не забравя, че той е защитник на интересите
на... класа” е по-добре да се изключи двойното прочитане, вместо “той” да се
постави “онзи”.
Г) Изключване на еднакви, едно коренни и противостоящи по смисъл
думи. Необходимо е да може да се види текста в съчетание нещо като
”изследовател в последващата работа”, ”голямо значение имат най-малките
разходи”. Правилно би било да се напише: ”изследовател в понататъшната работа”,
”важно значение имат най-малките разходи”.
Д) Разкриване на излишните думи и признака на канцеларски стил.
Необходимо е да се знаят най-разпространените, типични излишни думи и да се
изработи навик за тяхното откриване и отстраняване при четене и писане.
14. Най-често срещани грешки
1. Казионен стил (щампи), неудобни за възприемане.
2. Няма собствени оценки, мисли, предположения и т.н.
3. Няма позовавания на трудовете на известни учени и практици и други
цитирани източници.
4. Няма аргументирани изводи и обосновани предложения.
5. Несъответствие на съдържанието и формата, т.е. не съвпадение на
основния текст с изводите както по глави, така и обобщените изводи в заключението
на дипломната работа.
В заключение ще отбележим, че “думите ни имат крила”, но ученият трябва
да ги насочи да “летят” в посоката, която той желае, но честно и ясно, защото всяка
истина се разкрива с времето, а само истината дава сигурност, само тя дава покой,
щастие и удовлетворение от научноизследователския труд. “Истината не се нуждае
от красноречие” – А. Поп, а само от аргументирани и честни доказателства.
Проф. И. Г. Щокман подчертава, че добрата дисертационна работа трябва да
бъде написана честно, без малки “нагласявания” на резултата; смело, без страх от
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остри ъгли и неочаквани изводи; с уважение по отношение към предшествуващите
докторанти и техните работи; скромно, без чести цитирания на собствени
постижения /реални и мними/ и злоупотребяване с думите “ние” и “аз”; систематично,
с ясна, стройна структура и удобна рубрикация.
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДИСЕРТАЦИОНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
проф. д-р Красимира Георгиева – Тракийски университет, факултет „Техника и
технологии“, гр. Ямбол, 8602, ул. “Граф Игнатиев“ № 38,
проф. д.т.н. Г. Тасев - ССКБ
Дисертацията е научно-квалификационна работа. С разработването на
дисертацията докторантът трябва да докаже своята зрялост като учен, умеещ
грамотно да постави и реши научен проблем, владеещ както високи теоретически
знания, така и практически опит.
Дисертацията е ексклузивна (изключителна, самостоятелна) работа.
Цялата работа по разработването, оформянето и защита на дисертацията
докторантът трябва да проведе еднолично и никакво са авторство не се допуска. Ако
в работата се използват някакви чужди резултати от изследване или други обекти на
интелектуална собственост, то това трябва по явен начин отделено.
Ако чуждите материали са публикувани, то те се посочват в списъка на
литературата и в текста на дисертацията задължително има позоваване. Ако
материалите нe са публикувани, то в дисертацията явно се посочва фамилията,
името и презимето на автора, длъжността и местоработата, а така също времето,
мястото на провеждане на тези изследвания и получените резултати от посоченото
лице/.
Темата на дисертацията трябва да бъде актуална. В дисертационната
работа трябва да се провежда научно изследване или да се разглежда решаване на
задача, която е интересна за специалистите от съответния отрасъл и има
съществено значение за отрасъла. В работата задължително трябва да има
подробен и задълбочен анализ на състоянието на проблема, да разкрият не
решените задачи, т.е. да се докаже кои решения на проблема не удовлетворяват
докторанта и въз основа на това да се формулират задачите на изследване. По
такъв начин докторантът доказва актуалността на темата и определя ролята и
мястото на своето изследване в проблема.
Дисертацията трябва да има научна новост. В противен случай
дисертацията рискува да се окаже, че е посветена на ненаучен проблем или с
проведеното изследване да се “открива” велосипеда.
Научност. Докторантът трябва да избере реално съществуващ обект, да го
разглежда от строго обективна гледна точка и да се опита да получи ново знание
във вид на закономерност в поведението на обекта или в неговото взаимодействие с
други обекти, или взаимосвързани свойства на обекта или свойства на обекта със
свойствата на други обекти. Разкриването на закономерности и взаимовръзки
трябва да се подава на опитни проверки, с които трябва да се потвърди тяхната
достоверност. Също така те трябва да притежават задължителните четири признака:
необходимост, устойчивост, същественост и повторяемост, за да може да се смятат
за ново научно знание.
Новост. Докторантът трябва да избере или нов обект и да получи някакво ново
научно знание за него, или стар обект и да получи ново научно знание за него.
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Обикновено докторантите се стремят да изберат нов обект и се опитват да
разработят за нето адекватен модел, или да изберат стар обект и да разработят нов
модел, с по-висока точност и адекватност от всички съществуващи до сега модели.
Резултатите от дисертационното изследване трябва да имат практическа
ценност. Резултатите от изследването трябва да имат съществено значение за
съответния отрасъл и трябва да бъдат така представени, че да могат реално да
бъдат приложени на практика и да се получи икономически, социален, екологически
или друг ефект. Ако работата има чисто теоретичен характер, то би трябвало да се
даде препоръка по използване на резултатите от теоретичното изследване.
Резултатите от дисертационното изследване трябва да са достоверни.
Теоретичните изводи и моделите трябва да се подлагат на щателна
експериментална проверка, верността на теоретичните изводи, адекватността на
моделите трябва да бъде доказана и потвърдена от експерименталната проверка.
Резултатите от дисертационната работа трябва да са апробирани и
внедрени. Резултатите от изследването трябва да апробирани пред широка
аудитория от учени и специалисти от даденото научно направление по време на
конференции, симпозиуми, научни сесии, международни конгреси и т.н. Също така
основните резултата трябва да бъдат внедрени в производствената практика, а още
по-добре в повече производствени организации, за да може да се илюстрира
тяхната приложимост и ефективност.
Темата и съдържанието на дисертацията трябва да съответстват на
съответната научна специалност, по която докторантът е зачислен в
докторантура. Най-често срещаните грешки са, когато изследвания обект не
съответства на научна специалност, по която е зачислен докторанта. Затова трябва
много отговорно да се подходи при избора на обекта на изследване и темата на
дисертацията, отчитайки наименованието на научната специалност.
Съдържанието на дисертацията трябва да съответства на темата на
дисертацията. Темата на дисертацията е стожерът, към който трябва да се
придържа докторанта по време на целия период на разработване на
дисертационното изследване. Целият материал трябва да е посветен на темата на
работата, достигането на поставената цел и решение на поставените задачи. Не
допустимо е да се правят отстъпления, които нямат нищо общо с темата на
дисертацията.
Темата на дисертацията става интересна, актуална, може да съдържа
съществени елементи на новост и полезност, ако докторантът успее да:
● включи в работата най-нови резултати в изследването на съседни научни
области на други науки, тангиращи към научното направление в което работи, тъй
като на границата на науките често се разкриват важни научни открития.
Граничните области на знанието не рядко са “бели петна” сред изследваните и
изучавани процеси и явления. Най-просто това се постига с използването на
математическото моделиране, например, в педагогиката, икономиката, други
хуманитарни науки, или използването на нови съвременни информационни
системи за обработка, анализ и представяне на нови знания;
● създаде нови методи за изследване или принципи на разработване,
технологически или методически прийоми, нови конструкции, схеми, структури,
приложими към конкретни области за практическо използване; методическите
изследвания също може да служат за основа на дисертационна работа, ако се
провеждат на достатъчно високо теоретично ниво, икономическа обоснованост и
имат приложно значение;
● разгледа старите открития, разработки, прийоми, начини, устройства от нови
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теоретически позиции, възгледи, с привличане на нови съществени фактори,
открити от автора. В историята на науката и техниката има не малко
забележителни примери, когато преразглеждането на стари научни достижения от
нова гледна точка са довели до изключителни и нови резултати.
Изборът на тема е отговорен етап за докторанта. Не удачно избраната тема
може да създаде нежелани проблеми в процеса на подготовка и защита на
дисертацията.
Актуалност на темата в научен аспект означава, че:
♦ задачите на фундаменталните науки изискват да се разработи нова тема за
обясняване на нови факти;
♦ уточняване, развитие и разрешаване на проблема в дисертацията е възможно и
остро необходимо в съвременните условия;
♦ теоретическите положения на дисертацията позволяват да се разрешат
съществени разногласия в разбирането на процесите и явленията;
♦ хипотезите и закономерностите, издигнати в дисертационното изследване,
позволяват да се обобщят известните по-рано и получените от докторанта
емпирични данни, предсказват протичането на явленията или процесите.
Актуалността на темата в приложен аспект означава, че:
♦ задачите на приложното изследване трябва да разработят въпросите по
дадената тема;
♦ съществува неотложна потребност от решаване на задачите на дисертационното
изследване за нуждите на обществото, практиката и производството;
♦ дисертацията по дадената тема съществено ще повиши качеството на
разработките на творческите и научните колективи в определен отрасъл на
знанието;
♦ новите знания, получени в дисертационната работа, способстват за повишаване
на квалификацията на кадрите или могат да бъдат включени в учебните програми
за обучение на студентите.
Темата определя съдържанието на дисертацията и въплъщава в концентриран
вид главните атрибути на дисертацията – актуалност, новост и научни ценности.
Препоръки към докторантите:
● темата не трябва да е много сложна, ако по нея няма предварителна яснота и
извършен обем работа;
● темата да е актуална, да има търсене, но да не е много проблемна и да не
предизвиква не нужни спорове;
● темата не трябва да е активно обсъждана в пресата, т.е. да изисква
незабавно решение, тъй като такава тема може да се окаже, че е решена преди
защитата от друг;
● темата не трябва да е не еднозначна, която има свои защитници и
противници.
Темата на изследване е обект на изучаване, в определен аспект, характерен
за дадена научна област, тя “указва предмета на изследване, а ключовата дума или
словосъчетание в темата указва нейния обект на изследване”.
Практически стъпки – прийоми, помагащи самостоятелно да изберем тема на
дисертационното изследване:
● аналитичен обзор на достиженията в дадената научна област;
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● избор на вече разработена тема, но с използване на нови или
усъвършенствани методи на изследване, които ще позволят да се разширят и
задълбочат известните знания за обекта и предмета на изследване, а така също да
се проверят и доразвият;
● запознаване с най-новите резултати от изследвания в научната област, а така
също в близки научни области и формулиране на темата на основата на анализа на
актуален проблем;
● теоретическо обобщение на съществуващите изследвания, практическите
резултати в критико-аналитически и описателни материали;
● отправени моменти при формулиране на темата могат да бъдат по-рано
издигнати хипотези в научната област, които се нуждаят от уточнение, проверка и
доказателство;
● търсене и формулиране на тема за дисертационно изследване може открие и
в условия на научно-творческо общуване на начинаещия учен с компетентни
специалисти в дадената научна област.
Темата на дисертационната работа не се мени по време на разработването й,
за разлика от заглавието, което може да се променя. Работата по заглавието
започва още с определяне на темата на изследването, но на окончателен вариант
докторанта (изследователя) се спира едва преди отпечатването й. През цялото
останало време има работно заглавие, което непрекъснато се уточнява.
Изисквания към формулировката на заглавието. Формулировката на
сполучливо заглавие има много голямо значение за цялата дисертация. То привлича
вниманието на читателя, по него той взема решение за четене. Затова към него се
отправят доста изисквания:
● да е изразително и оригинално, да засяга само същността на темата, да е
пределно кратко и просто по конструкция;
● заглавието трябва да е максимално информативно – да дава представа за
съдържанието на дисертацията, за основната идея, по възможност и за приноса на
автора;
● не се препоръчва в него да има формули, цифри, съкращения, многословни,
трудни за разчитане думи или изписани с латиница имена;
● заглавието трябва да е кратко и да дава информация за обекта и предмета
(ново знание) на изследването;
● да не излиза извън рамките на научната специалност.
В наименованието на темата обикновено присъства:
► ”ъгълът на изследването”, НАСОЧЕНОСТ
● Решение на задачи
с други думи, насоченост на
● Разработка
работата: решение на задачите,
● Оптимизация
разработката,
обосноваване,
● Обосноваване
● Подобряване
повишаване на ефективността,
● Повишаване
усъвършенстване, оптимизация,
ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
♦ Технологии
намаляване на разходите и т.н.;
♦
Теория
► обектът на изследване;
♦
Устройство
► предметът на изследване.
Помощ във формулировката
на темата може да окаже
дадената обобщена структура:

♦ Метод
♦ Процес
♦ Явление
ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ ■ свойства
■ показатели
■ условия
■ фактори
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Недопустимо е в наименованието на темата да има думи от вида: “Въпроси”,
“Проблеми”, “Изучаване”, “Научни основи” и т.н. поради неопределеността на
крайния резултат. Не е известно, в каква степен се разрешава проблема или с какво
завършва изучаването, изследването. Накрая, за какви ненаучни основи може да
става дума в дисертация, защо те не са научни.
За да отстраните затруднията при избора на темата на дисертацията се
обърнете към научния ръководител. Освен това, опитайте следните варианти на
справяне с проблема: ● целесъобразно е да се обърнете към каталозите за
защитени дисертации; ● обърнете внимание на близки, тангиращи до темата научни
области на знанието и може да намерите такива теми, които са забравени от едната
и от другата област на знанието, но имат определен изследователски интерес;
● голямо значение има методологическият ракурс на разглеждания проблем.
Смяната на ракурса, новият ъгъл на гледната точка – това е вече нова тема и първа
по рода си работа; ● полезно може да се окаже разглеждането на периодичните
списания, специалните издания и се опитайте да изследвате даден проблем с други
методи и средства.
По темата на дисертацията трябва да се види, че работата е актуална, нова,
има научно и практическо значение. Това не е така просто, както може би изглежда
на пръв поглед. Вие трябва да определите актуалността на темата, научната новост
на Вашите положения, тяхната теоретическа и практическа значимост.
● научната новост приложена към самата дисертация е признак, наличието на
който дава на автора право да използва понятието “за първи път” при
характеризиране на получените от него резултати и проведеното изследване, като
цяло. Такава новост в дисертацията за Доктор по... може да бъде използването на
нов методологически подход за дадената тема; ● актуалността на темата
предполага, че вашето изследване е по тема която съответства на съвременното
състоянието на науката и има реална потребност от провеждане на конкретното
изследване; ● практическата значимост на дисертацията се определя от характера
на изследването.
Дисертациите с теоретически и методологически характер претежават
опосредствена практическа значимост, отколкото работите с методически или
практически характер. Ако дисертацията има методологически характер, то нейната
практическа значимост може да се прояви в публикуване на основните резултатив
научни статии, монографии, учебници; наличието на авторски свидетелства, в
участие в национални и регионални програми за развитие на един или друг отрасъл;
използване на резултатите при подготовката на нови нормативни и методически
документи. Ако дисертацията има методически характер, то нейната практическа
значимост може да се прояви в хода на провеждане на даден експеримент; в
усъвършенстването на някакъв механизъм на работа или форма на организация и
т.н. Във формулировката на темата трябва да се изрази решаваната научна задача
(проблем), отразяваща същността на разглеждания проблем, завършеност на
работата, нейната цел и крайните резултати. Не се препоръчва формулировката на
темата да започва с думите “Изучаване...” «Усъвършенстване...»; «Повишаване...»;
«Изследване...»; «Достигане на...»; «Проблем,...»; ”Изучаване на процеса...”;
Материли към изучаване на ...”; ”Някои въпроси на...”; ”Към въпроса на ...”;
“Изследване на някои направления за ...” и други. В тези теми се отразява в
необходимата степен разглеждания проблем, завършеността на работата, не се
виждат крайнте резултати и не е достатъчно ясно определна целта й.
Наименованието на темата трябва ясно да информари за същността на тематиката
и резултатите от проведеното изследване. При формулиране на наименованието на
главите и параграфите, следва да се обърне внимание на необходимостта от
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използване на ключови термини от названието на работата.
Примери на теми, които много или малко отговарят на предявените
изисквания, могат да се формулират по следния начин: “Разработване на начин
(модел, методика, система, комплекс, структура, форма на организация, технология,
устройство и т.н.).”; «Обосноваване на начин (направление, методи, възможности и
т.н.) за повишаване на ефективността (усъвършенстването, развитието) на...», или
«Обосноваване на препоръки за рационализиране на ...»; “Теоретическо обобщение
и решаване на проблема (задачи) на развитие на научните основи ...»;
«Оптимизация (интенсификация на ...»; «Методи за усъвършенстване...» и др.
Следователно, не трябва да се допускат в заглавията на дисертациите:
а) неопределени формулировки: “Някои задачи…”, “Анализ на някои
въпроси…”, "Изследване на някои свойства на...", "Някои въпроси на
лесоустройството в ..." и т.н.;
б) щампи от вида: “Към въпроса…”, "Материали към изучаването на ..."
“Решение на…”, “Оптимизация на…”;
в) думи и термини, подчертаващи приложен характер на дисертационното
изследване: "Изучаване на …”, “Измерване на…”.
За да бъде заглавието кратко и подчертано, думите “Изследване”, “Метод” и т.н.
трябва да се допълнят с определени термини, повишаващи точността на заглавието,
например “Експериментално и аналитично изследване на …”; “Изследване и
оптимизиране …”.
Някои учени смятат, че при формулиране на темата на дисертационното
изследване не трябва да започва с думите "Проблем", "Изучаване", "Проучване",
"Изследване", "Усъвършенстване", тъй като това са неща, които са задължителни в
хода на работата и без тях е невъзможно да се проведе успешно никакво
изследване.
Мнението ми по въпроса е: Ако темата е "Изменчивост на бора в Родопите",
то такова заглавие може да бъде заглавие на книга, обзорна статия или лекция,
които са разработени от автора въз основа на свои и чужди резултати от изследване
или само въз основа на чужди резултати. Докато темата "Изследване на
изменчивостта на бора в Родопите" показва, че изследването е проведено от
автора, т.е. че резултатите са дело на автора.
Друг пример. Ако темата е «Методология на ремонта на машините» се вижда,
че в наименованието няма действието, което трябва да се свърши, за да се изпълни
дисертационната работа. Тази тема може да бъде наименование на книга,
монография, статия, доклад и т.н. За да стане наименование на тема на докторска
дисертация е необходимо да има глаголи от вида: да се разработи; да се създаде;
да се изгради; да се подобри; да се оцени; да се обоснове;да се оптимизира; да се
моделира и т.н
Някои учени предлагат да се използуват базисни понятия от вида:
"Глобализация", "Икономически ръст", "Управление", Ефективност", "Качество",
"Икономия", "Организация", "Производителност" и т.н.
Например "Ефективност на привличане на чуждестранни инвестиции в
икономиката"; "Качество на технологичните процеси в ...".
1. Окончателното наименование (заглавие) може да се уточни и след завършване
на изследването.
2. В съдържанието на наименованието на темата на дисертацията не трябва да
има повече от 5 – 7 думи.
3. В наименованието на темата трябва да се съдържат елементи от целта, обекта
и предмета на комплексното научно изследване.
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Запомнете! Редакция на наименованието на темата, която не променя целта,
обекта и предмета на изследването не води до промяна на темата.
Актуалността на темата може да се състои, например, в необходимостта да се
получат нови данни; необходимостта да се проверят нови методики и т. н.
Актуалността на темата винаги се обосновава с отчитане на практическата
необходимост от разрешаването на поставения въпрос (проблем).
Новостта в дисертационното изследване и темата са органично свързани.
Научната новост е основно изискване към дисертациите. Това означава, че
дисертацията трябва да съдържа нови решения на научни задачи, имащи
съществено значение за съответния отрасъл на знанието, или ново научно
обосноваване на разработки, които осигуряват решаването на важни практически
задачи в икономиката.
Да се разкрие и определи новостта е необходимо:
♦ обстоятелствено изучаване на литературата по предмета на изследването с
анализ на неговото историческо развитие; разпространена грешка при докторантите
е, че за ново положение се издига известно, но не открито при анализа на
литературата, т.е. докторантът не е попаднал на подобни изследвания;
♦ да не се разглеждат съществуващи гледни точки, критичен анализ и
съпоставянето им във връзка със задачите на изследването като често се
привеждат като нови или компромисни решения;
♦ включване в научното изследване и анализ нов цифров и фактически
материал, например, в резултат на проведен експеримент – това вече е сериозна
заявка за оригиналност;
♦ детайлизация на известния процес, явление; подробен анализ на практически
всяко интересно в научно отношение за обекта положение, което води до нови
полезни резултати, изводи, обобщения.
Елементите на новост, които могат да бъдат представени в
дисертационната работа са:
● нов обект на изследване, т.е. задача, поставена в дисертацията и разгледана
за първи път;
● нова постановка на известен проблем или задача (например, премахнати
допускания, приети нови условия и т.н.);
● нови методи на решение;
● ново приложение на известни решения или метод;
● ново следствие от известна теория в нови условия;
● нови резултати от експеримента, и техните следствия;
● откриване на нови закономерности, тенденции, явления;
● структуриране на предмета на изследване;
● разработване на класификация;
● разработване или използване на нови методи за решение;
● разработване на методика, инструкция и др.;
● нови или усъвършенствани критерии, показатели и техните обосноваване;
● разработване на оригинални математически модели на процес или явление,
получени с използването на нови данни;
● разработване на устройства и начини на ниво изобретения и полезни модели
Научната значимост се определя от обема и нивото на научния принос: не
тривиалност (неочакваност за специалистите); общност; мащабност (необходимост
197

ХХV INTERNATIONAL CONFERENCE „MANAGEMENT AND QUALITY” FOR YOUNG SCIENTISTS
11 – 12 May 2016, Faculty of Technics and Technologies - Yambol

от приносите); кръгът от потенциални приложения; полезност; ефективност.
Понятията “съществен признак на новост” и “основни положения, които се
защитават” трябва да ги приемаме като тъждествени.
Не по-малко важни критерии за качеството на дисертационното изследване е
критерият полезност на резултатите от дисертационното изследване.
Полезността на резултатите трябва да се установят и обосноват.
Ще предложим често използвани аргументи за обосноваване на полезността на
дисертационното изследване. Към тях може да се отнесат:
■ положителни резултати от изследването на резултатите дисертационното
изследване в обществото, производството, отраслите на науката;
■ положителният ефект от използването на изобретения и полезни модели;
■ практически препоръки за построяване на някои системи, стратегии,
концепции и т.н.;
■ препоръки, предназначени за конструктивни и технологични отдели и бюра в
предприятията на даден отрасъл;
■ предложения, позволяващи да се усъвършенства методиката на изследване,
технологията на производство, точността на измерване;
■ знания, полезни за използване в учебния процес;
■ разработване на конкретни технически средства или техни макети;
■ разработване на организация на технологичен процес и внедряването й;
■програмни продукти за изследване или изчисляване;
■ програма и методика за обучение на специалисти;
Научните и практически резултати трябва да се намират в причинноследствени отношения.
Достоверност на резултатите от изследването. Известно е, че няма смисъл
да убеждаваме никого в актуалността, новостта и полезността на резултатите от
дисертационното изследване, ако получените резултати не са достоверни.
Обосноваването на научните знания и привеждането им в стройна единна система
винаги е било важен фактор за развитието на науката.
При обосноваване на теоретичните резултати задължително трябва да са
изпълнени следните изисквания:
► непротиворечивост;
► съответствие (реалност) на емпиричните данни;
► представителност на данните (типичност за предмета на изследване);
► адекватност на математическите модели за предмета на изследване
(отчитане на всички значими фактори);
► коректност на предварителната статистическа обработка на данните и
указване на доверителните интервали и доверителните вероятности;
► верификация на математическите модели – съвпадение на резултатите с
тези с други математически модели ;
► състоятелност при описание на известни явления;
► способност в предсказване на нови явления.
При доказване на достоверността трябва да се спазва един от законите на
логиката – законът за достатъчното основание: всяка мисъл, за да стане
достоверна, трябва да бъде обоснована с други мисли, истинността на които е
доказана или е очевидна.
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Обосноваността на резултатите от дисертационното изследване се постига:
■ ако се базира на строго доказани и коректно използвани изводи на
фундаментални и приложни науки, чиито положения са намерили приложение в
дисертационната работа;
■ чрез проверка на теоретични положения, нови решения и идеи с
експериментални изследвания;
■ посредством метрологично осигуряване на експерименталните изследвания;
■ с комплексно използване на известни, проверени на практиката теоретически
и експериментални методи на изследване;
■ с разработените от автора теоретически положения за дадена конкретна
задача;
■ със съгласуване на нови положения, с вече известни теоретически положения
в науката;
■ посредством сравняване на нови положения на теорията с практиката и
експерименталните данни на автора и други автори;
■ чрез отстраняване на противоречията между теоретическите положения,
развити от автора, и известните закони на еволюцията на науката, техниката,
знанието;
■ с обосноваване на резултатите с известни процедури на проектиране, метода
на търсене на решения, а така също с физическо и математическо моделиране;
■ със съпоставяне на резултатите от експеримента и изпитването, проведено от
докторанта, с известните експериментални данни на други изследователи по същия
проблем;
■ с публикация на основните резултати на дисертационната работа в
рецензирани централни научни издания;
■ с обсъждане на резултатите на дисертацията на конференции и симпозиуми,
получени рецензии от водещи специалисти по въпросите на работата;
■ с използване на резултатите в практиката с оценка на резултативността им.
Необходимата пълнота на решение на проблема за достоверността се постига
с помощта на експериментална проверка на теоретичните положения на
дисертацията, а така също съгласуваността на собствените експериментални
данни с експерименталните данни на други изследователи.
Достатъчността на решението се състои в съгласуваност на получените от
докторанта експериментални данни с известни теоретични положения на други
автори и с обосноваване и съгласуване на теоретическите решения, получени
лично от докторанта.
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„МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” ЗА МЛАДИ УЧЕНИ
11 и 12 май 2016 г.
Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, Тракийски университет

НЕДОСТАТЪЦИ ПРИ ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ЕКСПЕРТИЗИТЕ НА
ДИСЕРТАЦИОНИТЕ РАБОТИ В ПЪРВИЧНИТЕ НАУЧНИ ЗВЕНА
проф. д.т.н. - Г.Тасев – ССКБ,
проф. д-р Красимира Георгиева – Тракийски университет,
факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, 8602, ул. “Граф Игнатиев“ № 38
Резюме: В работата ще направим опит да приведем основните
недостатъци при планиране, подготовка и експертизите на дисертационните
работи.
Целта на работата е да посочим основните грешки и да предложим
препоръки за тяхното недопускане.
Основните недостатъци при планиране, разработване и експертиза на
докторските дисертации се изразяват в следното:
1. Изборът на темата на изследването често не определя от нуждите на
обществото, а от личните съображения на докторанта и неговия научен
ръководител.
2. В много случаи, формулировката на темата на дисертацията се фокусира
като описателна или върху класификация на материала, известен в литературата по
проблема.
3. Наименованието на дисертацията не разкрива същността на проблема,
формулировката е неясна, няма препратка към решаване на научния проблем; често
е формулиран псевдо проблем, който няма решение.
4. Допускат се неточности при определяне на обекта и предмета на
изследването.
5. Много често новостта на изследването се заменя актуалността на
изследването.
6. Като положения, които се предлагат за защита се представят добре познати
позиции, адаптирани към предмета, взети от научните трудове на други автори. В
този случай докторантът не защитава това, което той е получил като нов резултат за
теорията и практиката, а защитава съществуващи научни резултати.
7. Предлаганите от докторанта констатации не са доказани на основата на
научната методология.
8. Наблюдава се ненужно уточняване на утвърдени категории, термини и
понятия със спорни теоретични позиции и се предлагат непродуктивни предложения.
9. Наблюдава се неяснота в определянето на позициите на докторанта.
10. Научността, оригиналността и самостоятелността често се имитират и са
посъщество адаптирани безкритично възприети резултати на някои чужди методики,
методи и подходи.
11. Не е определена методологична основа на понятийния апарат, а се
използват понятия, които са в противоречие с теоретичните и методологическите
позиции, което води, от своя страна, до нарушаване на логиката и представяне на
материала.
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12. Игнорира се необходимостта от уточняване на определени ключови
понятия, които се използват в научната област на дисертационното изследване.
13. Допуска се еклектика – вземат се по-рано разработени подходи за
изучаване на проблема, компилират се, а в резултат на това няма единен
обективизиран подход за научно изследване.
14. Не се спазва логическата последователност между задачите и
предлаганите за защита положения, изводи и предложения за практиката.
15. Изводите не винаги произтичат от съдържанието на работата, не съдържат
нищо ново в развитието на научния проблем, не показват новостта на проучването в
сравнение с резултатите на други автори, публикувани в научната литература
16. Няма анализ на използваните литературни източници, произволно се
тълкуват, липсата на точност при работа с първоизточниците, недостоверност на
позоваванията, наличието на компилация от произведенията на предшествениците
в някои раздели на дисертацията.
17. Допускат се опити на индоктриниране и политизация на отделни научни
изследваня.
18. По отделни научни специалности дисертациите имат един и същ тип на
структурата, променят се сама авторите, периодите на обучение, регионите и
обектите, но еднотипни на обектите в защитени вече дисертации.
19. Често дисертациите имат описателен характер, няма ясна идея на
изследването.
20. Няма убедителна обосновка на това, че предложените многобройните
изменения са свързани с практиката, поради обективно съществуващите социални и
икономически потребности.
21. Изпълнението на много от предложенията в края на дисертацията е
проблематично поради непредсказуемостта на последиците, които могат да
възникнат в практиката.
22. Неадекватност на използвания в дисертацията изследователски
инструментариум, не необходимата достоверност на резултатите.
23. В дисертациите са намерени неправилна употреба на терминологията,
което води до произволно тълкуване на експерименталните резултати получени в
процеса на експерименталното изследване.
24. Емпиричната база на дисертацията, въз основа на експерименталното
изследване, често е недостатъчна, което води до не-представителни резултати, а
оттам и до необосновани заключения.
25. Много докторанти не посочват реалния обем на материал, т.е.допускат
неточности в методиката за експериментално изследване.
26. Планираният експеримент се подменя с отчетно-експериментална работа,
където се описва работата на докторанта и на други автори .
27. За авторски се предлагат общоизвестни методики или методики на други
автори.
28. Провежда се фрагментарен анализ на статистическите данни, което не
позволява на докторанта да оцени обективно съществуващата необходимост от
промени, предлагани на тях основа.
29. Наблюдава се не достатъчна практическа значимост на резултатите и се
наблюдава чисто формално провеждане на научните изследвания.
30. Много от защитените дисертации са абстрактни, еклектични и напълно
откъснати от социалната практика, въпреки че всеки от тях има съответните
документи, потвърждаващи тяхната практическа приложимост.
Предложения

и

препоръки

за
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дисертационните работи и изисквания за тяхната експертиза
1. Необходимо е да се повишат изискванията към докторантите при полагане
на изпитите от докторантския минимум.
2. Необходимо е да се повиши методологичната култура, теоретичното мислене
и познанията по методите за научно изследване.
3. Докторантите трябва по-сериозно да подхождат към изучаването на
първичните източници, особено класическото наследство в научната специалност,
да могат да възпроизвеждат логиката на научното мислене :да са в състояние да
генерират изследователска концептуално - категоричен апаратура, която е
средството, чрез което ученият е способен за абстрактно и теоретично ниво за
възпроизвежда заобикалящия ни свят и различни ситуации, да разбира същността
на процесите и явленията.
4. На практика, понякога не се използвает оригинални теоретични източници, а
се използват тезисни изследвания, което не позволява да се добие престава за
цялостното изследване и неговата същност и значимост за теорията и практиката.
5. Необходимо е да се повиши качеството на експертизите на докторските
дисертации в първичното звено-катедра, секция, лаборатория. Това са ключовите
звена в системата за атестация на младите учени-докторанти.
6. Не достатъчна е отговорността на отделните експерти при оценяване на
качеството на изследванията на етапа на обсъждане в първичното звено и на
официалната защита пред НЖ.
7. Недостатъчна отговорност на научния ръководител, както и на самите
кандидати, които не отстранявата направените забележки и предложения при
провеждане на експертизите.
8. Oфициалните рецензенти често се базират на сериозната, според тях,
експертиза в първичното звено и автоматично се съгласяват със заключението на
докторанта, признават формулираните от него приноси.
9. Оценката на резултатите във факултетите и в отдела за развитие на
академичния състав често е формална и само се проверява комплектността на
документите, а трябва да има звено във факултета, което да контролира качеството
на докторските дисертации.
10. Научните журета много често се отнасят безотговорно, формално и се
доверяват изключително на научния ръководител и докторанта. Затова и самите
защити са вяли, формални и докторантите се отнасят с пренебрежение към този акт.
Въз основа на изложеното по-горе, можем да формулираме следните
препоръки за докторантите за ОНС „ДОКТОР”
1. Изборът на темата на дисертационното изследването и експерименталата
методика трябва да се съобразят с обявената научна специалност.
2. При формулирането на темата на дисертацията трябва да следва логиката
на взаимовръзката на понятията, за да се избегне двусмислие при тълкуването,
имайте предвид, че наименованието трябва да отразява съдържанието на
изследването и неговата същност.
3. В дисертацията трябва да бъдат убедително обясни и обоснована
актуалността на проблема, за да покаже защо този въпрос е поставен за
изследване; защо неговото решение е наистина значимо.
4. Докторантът за образователно и научна степен е необходимо стриктно да
определи позицията на автора, за да направи оценка на методологията на
изследването, концепция, идейният апарат, за да се спази логиката на
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представянето на материала в теоретичната и емпиричната (практическата) част на
дисертационното изследване.
5. Може да препоръча на докторантите да подготвят подробен план на
изследване с поетапно описание на това, което ще се проучва и изследва, чрез
какви методи , какви резултати се очаква да се получат.
6. Планът трябва да бъде старателно обсъден и ясно изложен с последващ
качествен анализ на емпирични критерии .
7. При качествения анализ на материали от изследването е необходимо да се
определи научно компонент на установяване и формиране на експеримента и да им
даде описание .
8. Важно е младият учен да подход отговорно към избора на изследвания
обект, така че той развива своя собствена и креативна методология (а не да
взаимства случайно попаднала му методология) и, разбира се да планира
ефективното използване на научни резултати.
9. В текста на дисертацията е необходимо да се намали броя на страниците,
които са статистически формули и изчисления (те трябва да са в приложение), и да
се обръща повече внимание на тълкуването на данните, да се посочи как те могат
да бъдат използвани в теорията и практиката.
10. Докторантът трябва да обърне внимание на оформянето на
дисертационната работа от гледна точка на съответствието с определени
изисквания за оформяне на текста, фигурите, формулите и таблиците.
11. Не допускане на грешки от граматичен и синтактичен характер и строго
спазване на изискванията на научния с тил на писане.
ЛИТЕРАТУРА
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11 и 12 май 2016 г.
Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, Тракийски университет

ОБОСНОВАВАНЕ НА НОВОСТТА НА ДИСЕРТАЦИОННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
проф. д.т.н. Г.Тасев - ССКБ;
доц. д-р М. Николов - РУ ”А. Кънчев”
Научната новост е едно от основните изисквания за защита на докторска
дисертация. Това означава, че тя трябва да съдържа нов научен проблем, обект,
изследване на процес или явление и е налице разширяване на съществуващите
граници на знания в определена област на науката.
Това изисква да се определи понятието „съществени характеристики на новото"
и „основните изисквания за представянто им„ за защита на дисертация пред НЖ.
Новостта на дисертацията и темата са органично свързана. В същото време
трябва да има хипотеза за новостта на проучването, което осигурява достъп до
набор от въпроси, които образуват ядрото на научните изследвания и притежаващи
основните характеристики на новост, оригиналност. Понякога това е в основата на
изследването, наречен "гвоздеят" на тезата.
Новостта може да бъде свързано със стари идеи, реализирани при нови
условия, в други области на знанието и практика, и нови идеи, представени от
заявителя на темата на изследване.
Какво позволява да се открие и определи новостта ?
1) Подробно проучване на литературата по темата на изследването, с анализ
на неговото историческо развитие. Разпространена грешка е, че за новост се
определя известно, което вече е било известно, но не известно за изследователя
поради това,че не е изучил задълбочено резултатите от изследване на св оите
предшественици.
2) Преглед на съществуващите гледни точки. Техният критичен анализ и
сравненяване с идеите, целта и задачите на своето изследване, което често води до
нови или компромисни решения.
3) Привличане в научното изследване на нов цифров и физически материал,
например, в резултат на проведения експеримент - това е забележително заявление
за оригиналност в науката.
4) Детайлизация на известния процес или явление. Подробен анализ
практически всеки, интерес в научно отношение за обекта, което ще доведе до нови
полезни резултати, изводи и обобщения.
Възможно е да се обособят следните елементи на новост, които могат да
бъдат представени в дисертационото изследване:
- Нов обект на изследване, т.е. задачата се представя и разглежда за първи
път;
- Нова постановка на известен проблем или задача (напр премахнати
допускания, приети нови условия за изследване);
- Нов метод за решаване;
- Нови или усъвършенствани критерии или показатели;
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- Нови теоретични и експериментални резултати и техните последсвия за
теорията и практиката;
- Разработване или усъвършенстване на оригинални математически
модели на процеси и явления;
- Разработване на оборудване и методи на нивото на изобретения и
полезни модели.
Що се отнася до последната точка понякога има разногласия по същността на
които е свързана със съмнение - къде да се отнесат получените резултати: научни
или практически, има научна новост или има елементи на изобретение.
Противниците често казват, че ние се занимаваме с "технически" новости, които
имат статут на нов научен резултат.
Да се опитаме да се справим с този проблем. За това трябва да се ръководим
от тезата:нов научен резултат, който е за първи път публикуван, достоверно знание
в дадена научна област. В този случай имаме работа с един отрасъл на науката –
техническа наука
Но в техническите области на науката, като всеки друг, като физика и
математика, и т.н. може да се получи ново достоверно знание, което им позволява
да се наричт научни,а по-скоро научно-технически. Терминът "технически" е пониско в йерархията, и поради това не е в противоречие с термина"научен", а го
допълва. От друга страна, винаги е оправдано критерия за" ново" да е налице при
изобретенията.
Новостта на устройството или метода се счита доказана ако съществените
признаци на изобретението са различни от основните характеристики на
прототипаили аналозите. Без новост не е изобретение. По този начин, ние се
занимаваме с нови знания за организацията на техническа система(апаратура или
метод), и следователно, изобретението може да се разглежда като резултат от
технически изследвания в науката.
Друга тънкост на въпроса. При обосноваване на новостта на научните
резултати не е правилно, като доказателство за новост да се привежда издаден
патент или авторско свидетелство. Въпреки това, според много учени - това е важно
потвърждение за новост. Новост е същността на новите идеи, които могат да
получат патент.
В същото време ползите, които позволява да се получат от изобретението се
отнася до практически резултати.
Към новите практически резултати се прибавя и факта, че се създава основа на
разработената дисертацията за възможно използване в практиката. То може да
бъде:
- Обобщаване на базата на теоретичните положенията на дисертацията за
прилагане на разработката в практиката. Елементът на новост се състои в
създаването на нови теоретични позиции и тяхното прилагане в практиката;
- Препоръки за подобряване на ефективността на използване на разработката,
производителността на процеса, качеството на продукта, намаляване на
производствените разходи.
Как да се обоснове полезността на резултатите от дисертацията?
Не по-малко важен критерий за качеството на дисертацията е да се провери
полезността на изследването. Полезността на резултатите от дисертацията е
задължително да се обоснове и докаже.
Ще приведем често използваните аргументи, които често се използват за
доказване на ползата от изследванията в една или друга дисертация. Те включват
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наличието на:
- Положителните резултати от използването на резултатите от дисертацията в
общество, отделен колектив,производство, индустрия, наука,практика;
- Положителните ефекти от употребата на изобретения и полезни модели;
- Практически съвети за изграждане на някаква система, за да се постигнат
нови, по-добри резултати;
- Препоръки предназначени за конструктивни и технологични отдели и бюра в
предприятия и организации;
- Предложенията, които позволяват да се подобри методологията на научните
изследвания, технологията на производство,на точността на измерванията;
- Знания, полезни за използване в учебния процес в средните или висшите
учебни заведения.
Как да се обоснове достоверността на изследванията?
Очевидно е, че няма смисъл да убеждаваме опонентите за актуалността и
значението, новостта и полезността на резултатите от дисертационното изследване,
ако не може да докажем, че са достоверни и надеждни. Обосновката на научното
знание и привеждането му в съгласувана единна система винаги са били найважните фактори в развитието на науката.
Най-важните начини за обосноваване на достоверността на новите научни
знания в развитието на науката са :
- Многократна проверка на резултатите от наблюдението или експеримента;
-Използване на статистически методи и критерии за обосноваване на
достоверността и представитерлността на получената статистическа информация;
-Позоваване на статистически данни, които са получени от различни
изследователи независимо.
При обосноваване на теоретичната концепция, задължителни са следните
изисквания:
- Съвместимост( Непротиворечивост);
- Съответствие с емпирични данни;
- Възможността да се опише добре познат явление или процес;
- Възможността за прогнозиране на нови явления, факти.
Следва строго да се спазва един от законите на логиката – закона за
достатъчност на основанията – всяка мисъл за да бъде достоверна, трябва да бъде
обоснована от други мислители, истинността на която е доказана или е очевидна.
Обосноваността на резултатите от научните изследвания се постига:
- На основание на строго доказано и правилно използвани констатациите на
фундаментални и приложни науки, като математически анализ, теория на
вероятностите, математическата статистика, съпротивление на материалите,
теоретична механика, машиностроителни технология, теория на оптимизация и
планиране на експеримента и от друга страна, разпоредбите които са били
използвани в научното изследване;
- Комплексно използване на известни, доказани практики на теоретични и
емпирични методи на изследване;
- Посочване, че решението на редица нови проблеми е станало възможно
благодарение на най-известните постижения на някои дисциплини и не противоречи
на разпоредбите и методиката на изследване в съответствие с опита на техните
създатели и по-нататъшно развитие и усъвършенстване;
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- Премахването на противоречията между теоретичните принципи, разработени
от автора и известните закони за развитието на науката, технологиите и знанията.
Обосноваване на резултатите с използване на известни методики за проектиране,
техники за решаване и търсене, както и физически и математическо моделиране;
- Проверка на теоретични предположения и нови решения и идеи с
експериментални изследвания, които трябва да бъдат метрологично осигурени ;
- Сравнение на експерименталните резултати и изпитвания с известни
експериментални данни на други изследователи по същите проблеми;
Нека да посоча още един аспект, свързан с необходимата и достатъчната
пълнота на изследването, че да може да се говори за достатъчна достоверност и
надеждност на резултатите от дисертационното изследване.
Необходимата пълнота на решението на проблема се постига с помощта на
експериментална проверка на теоретичните предположения в дисертацията, както и
съгласуваността на собствените експериментални данни с експерименталните
данни от други изследователи.
Достатъчността на решенията се заключава в съгласуваността на получените
от докторанта експериментални данни с известните теоретически положения от
други автори и с обосноваване и съгласуване на теоретичните решения, получени
лично от докторанта.
Как да се поставим целта и задачите на дисертационното изследване?
Определянето на целта и задачите на изследването включва следните етапи :
Първо. Разкриване на необходимостта от решаване на конкретен научен или
технически проблем. При различна степен на тежест възниква необходимост да се
промени настоящата ситуация. Това може да бъде в някои област на знанието на
равнище на локална теория, например, ако е необходимо да се обяснени емпиричен
факт или да се предскаже резултата на въздействие. Това може да бъде техническо
или административно ниво на противоречие, когато известните технологии не са в
състояние да постигнат желания ефект. Накрая, това може да се изрази в по- голяма
желание по някакъв начин да се промени ситуацията с липсата на знания, когато
няма кой да помогне.
В някои случаи, за решаването на определен научен проблем е необходимо да
се планира, в противен случай може да бъде твърде късно. Това е особено
забележимо например в развитието на военната техника и изследванията на
космоса. Следователно, налице е необходимост от нови научни знания.
Второ. Установяване на необходимостта от провеждане на научни
изследвания.
Провеждане на научни изследвания не се изисква, ако са известни и достъпни
научните знания по даден проблем за обществеността. Първооткривателите на
научен факт, теория, процес, като правило, се признава само един учен или малка
група от учени - колеги, които са направили достояние новите научни резултати от
изследването и са ги предоставили на разположение на обществеността. Следва да
се има предвид историческите факти, че направените откритие,които са направени
за първи път, но ако не станали общодостъпни, често не са донесли научна слава на
авторите. Този въпрос е в сила и днес.
Трудно е да се разчита на факта, че научни трудове, публикувани периферни
региони, са станали публично достъпни и известни на научната общност от
централните райони на страната. За това, че научните факти, получени при
дисертационните изследвания да станат достояние на всички колеги в областта на
знанието, те трябва да бъдат публикувани в големи научни списания, приведени на
207

ХХV INTERNATIONAL CONFERENCE „MANAGEMENT AND QUALITY” FOR YOUNG SCIENTISTS
11 – 12 May 2016, Faculty of Technics and Technologies - Yambol

чужди езици.
Учените трябва да свикнат с факта, че в науката има сериозна конкуренция.
Това се изразява в това, че авторът на дисертацията започва да се сблъсква с
редица п роблеми при публикуване в централни научни списания.
След обстоен преглед на литературата в централните научни и често и научнопопулярни публикации и намерените подобни решения, ученият трябва да си
направи планове за подготовка и провеждане на задълбочени научни изследвания
за да достигне до оригинални решения.
Трети. Идентифициране и класиране научно изследова телски цели.
Необходимостта за решаване на научни проблеми органично въплатено в
целите на научните изследвания на учените. Целта е продукт на потребността.
Основната цел при определяне на научната работа е да се получат нови научни
знания за реалност. Знанията, придобити от един човек във всички сфери на своята
разумна дейност се използват в ежедневието, в икономиката, в политиката, в
изкуството, но никъде, освен в науката придобиването на знания не е основна цел.
Новото знание получено в резултат на техническото развитие е също основна цел
на научните изследвания, включително и в дисертационните изследвания.
Л. Брауэр: " ... неправильная теория, не наталкивающаяся на противоречия,
не становиться от этого менее неправильной, подобно тому как преступное
поведение, не остановленное правосудием, не становится от этого менее
преступным".
Л Брауер: "...неправлината теория, не се сблъсква и не разрешава
противоречия, подобно на престъпното поведение, което не е доказано от
правосъдието, не става по-малко престъпно”
К. Попър "...търсенето на истината, разбира се, е душата на научното познание,
но установяването на истината на теоретично равнище принципно е невъзможна.
Всяка теория, както показва историята на науката, може да бъде опровергана в
бъдеще."
Създаване на научна теория, е може би най- желаната мечтата на всеки учен и
целта на неговата научна работа. Каква е трудността за създаване на теоретични
предположения ? Интересно е да се вслуша в думите на създателите на науката:
Живота на науката е постоянна борба на различни мнения, тенденции, борбата
за признаване на работата и идеите на учения, и поради спецификата на науката това е борба за приоритет в получените нови научни резултати.
Известно е колко е трудно да се одобри в науката нова теория, като основна
научна теория. Примерите в това отношение са много: като теорията на
относителността, квантовата механика, генетиката, кибернетиката, теорията на
еволюцията.
По този повод, е трудно да се въздържим и да не цитираме следната фраза на
Макс Планк "...обикновено новото научно знание не триумфира като убеди
опонентите си, и те признават, че са сгрешили, но най-вече, така че опонентите в
крайна сметка умират, и по-младото поколение научава истината веднага”.
По време на изследването за постигане на целта се формулират отделни
задачи за изследване и от тяхното правилно поставяне зависи реализацията на
целта.
Четвърто. Систематика на предметната област на дисертацията.
Системност е една от основните характеристики на научност. Научното
систематизиране на знанието се характеризира с тенденция към пълнота, ясна
представа за основите на систематизацията и тяхната непротиворечивост.
Огромната област на научното познание се раздели на отделни дисциплини.
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Системността се реализира чрез възможността за класифициране на субектите
и обектите на изследването. Класификацията не само прави изследванията
системни,но също така определя точно научната ниша, която е обект на изследване
от докторанта.
Успешните могат да бъдат признати класификаците,притежаващи свойството
системност и могат да бъдат наречени системи-класификации. Класификацията е
важна за това, показва нови свойства, като евристики, което позволява да се
предскаже или да измислят нови елементи на системата, които са били преди това
неизвестен, и намирането им е само въпрос на време. Историята на науката знае
много такива примери. Типичен пример на матричната система, класификацията е
така наречената таблица на химичните елементи на Д.И. Менделеев.
Пето. Определяне на условията и ограниченията при изследване.
Тази процедура позволява да се оцени възможността за приземяване на
мечтата и да се направи оценка на реалността за решаване на научния проблем.
Ограничения могат да бъдат във времето, материали, информация, енергия.
Слизайки към по-ниското ниво и по-дълбоко в съдържанието на научните
изследвания е възможно да се оценят особеностите,които ще отличат важите нови
факти и приноси то тези на други учени.
Шесто. Определяне на задачите на научното изследване.
На този етап се формулират задачите на изследването за постигане на
поставената цел при някакви изходни данни, ограничения и условия в
пространството и времето, от материалните възможности, енергия и информация.
Как да се изгради една теория на дисертацията ?
Най-важното методологическа позиция е изграждане на теорията на
изследване. Дисертацията може да не съдържа в някои случаи експериментални
изследвания на автора, но без елементарна теория на въпрос, докторантът трудно
ще докаже дисертациалността на своя труд.
Полезни за изграждане на теоретични предположения са следните методи,
които могат да бъдат използвани от докторанта при своето дисертационно
изследване са:
Първият може да се нарече анализ на системата, включително разглеждане на
съвкупността: методи, техники, процеси, видове оборудване, методите за решаване
на проблема, и т.н.
Вторият, най-често използван и универсален метод за изграждане на теория е
симулация на процеса или явлението на базата на известни модели, но с някои
съществени различия, постигнати от : премахване на допускания, нови ефекти и
подходи към обекта и предмета на изследване.
Изграждане на теоретичната част на дисертацията е възможно въз основа на
някои основни хипотези, които са напълно обосновани и доказани и не се нуждаят от
допълнителни изследвания и доказателства за решаване на поставения проблем.
Третият, начин на формиране на теорията на въпроса е прилагане на метода
на дедукция,т.е. движение от абстрактното към конкретното.
В основата на този теоретичен подход са заложени определен набор от
основни принципи (абстрактно- логични), който ще се използват в рамките на
система от понятия на базата на законите на материалистическите диалектика и
формалната логика за последователен и систематичен анализ на всички нови и нови
факти и обстоятелства. В този случай, е възможно движение в рамките на
"същността на явлението и неговото съдържание, форма на проявление и
съществуване
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Четвъртият, най-напреднал подход за теоретично изследване е теорията на
концепцията, т.е. концептуалният подход.
Концептуалният подход има всички основни характеристики, присъщи на всяка
обща теория.
Особеностите на този подход са:комплексност, цялостен, предоставяне на
проучвания проблема във всички негови най-съществените връзки и отношения, в
единството на съдържание и форма на определянето на мястото и ролята на
системата на по-висок порядък. Сред най-значимите характеристики на
дисертацията - концепцията трябва да включва нейната аналитичност и
синтезираност.
Петият методологичен момент еединството на теорията и практиката.
Теоретизиране в името на теоретизиране губи своята актуалност и значително
намалява нивото на дисертацията.
Единството на теория и практика е знак за истински комплексни научни
изследвания. Това се постига чрез изграждане на теория (описание на процесите и
явленията, тяхната обяснение, прогнозиране и отправяне на препоръки) за
ориентацията на това на практика, при спазване на необходимите системни
изисквания, типичност и представителност,а когато е необходимо преразглеждане
на концепции във връзка с нови факти и явления в практиката
Формулиране на научни изводи
Необходимо е да се прави разлика между изводите, които са направени в края
на дисертацията и изводите и препоръките,които са дадени в края на всяка глава на
дисертацията. В последния случай, констатациите трябва да са научни. Ако в
първия случай, в по-голяма степен е налице обобщаване на резултатите от
изследването, като цяло, то последните, в заключението, трябва да бъде поконкретен и да личи приностът на автора в резултат на проведеното изследване.
Научните изводи могат да се формулират по следния начин:
Изчисленията показват, че ...
Експериментално е установено, че ...
Ефектът се състои в това, че когато се наблюдават ...
Сравняването на експерименталите и изчислителн изследвания ни позволява
да докажем, че ...
Доказано е, че ....
Установено е, че ...
Доразвита е теорията за ....
Разликата между резултатите от изчисленията и експеримента при конкретните
условия на изследването могат да се обяснят с това, че ...и т.н.
Доклад за резултатите от дисертационното изследване
Според някои правила, докладът за резултатите от дисертацията, като всяка
публична изява, трябва да има въведение, същинска част на дисертационното
изследване и заключението. До известна степен това е възможно да се изгради по
следния начин на доклада:
- Заглавие на дисертацията;
- Обосновка на необходимостта от изследването и на значението на работата;
- Противоречието между известното и неизвестното в познанието, т.е.
проблема;
- Формулиране на проблема на темата на дисертацията;
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- Целта на дисертационното изследване;
- Систематизиране на известните решения на проблема от анализа на
състоанието на проблема;
- За решаване на научния проблеми трябва да се използват ... (методи;
подходи и т.н.)
- Възможни подходи за решаване на проблеми;
- Нови решения, които се различават от познати и дават възможност за
постигане на целта ...;
- За първи път решени въпроси от теорията ...;
- Създаване на нова методика за изчисление, което е позволило да се докаже,
че ...;
- Експериментални изследвания, потвърждаващи теоретични положения ...;
- Резултатите ще подобрят ефективността ..;
- Резултатите са реализирани успешно в ....;
- Могат да се направят следните препоръки за теорията и практиката:...;
- Перспективите за по-нататъшни изследвания по темата на дисертацията са в
следните направления:...;
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XХV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” ЗА МЛАДИ УЧЕНИ
11 и 12 май 2016 г.
Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, Тракийски университет
СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА ЗНАЧИМОСТТА НА НАУЧНИТЕ РАБОТИ
проф. д.т.н. Г. Тасев – ССКБ
Една от най-важните задачи за науката е разработване на система и изборът
на критерий за оценка на значимостта на резулбтатите от проведените научни
изследвания. Такава система и критерии са необходими за оптимално управление
на науката и създаване на условия за стимулиране развитието на едни или други
научни области. Използваните в момента показатели за оценка на ценността и
продуктивността на труда на учените имат съществени недостатъци. Главните от
тях са сложността и трудоемкостта за изчисляване (информационни и икономически
критерии), продължителния период за да може да се направи реална оценка (5-8
години за определяне на индекса на цитиране и повече от 10 години за оценка на
фактическия икономически ефект), а така също лимитираност на сферата на
приложение. Като пример, икономическият критерии е неприложим за
фундаменталните теоретически изследвания, а така също към много изследвания в
областта на медицината, хуманитарните и военните науки. С помощта на
публикационния критерии е не възможно да се оцени обективно ценността на всяка
отделна научна дейност, а така също и за оценка на истинската продуктивността на
учения.
Очевидно е, че универсален критерии за оценка и сравняване на всички видове
научно изследователска продукция трябва да отразява онова нещо, което е
съществено, присъщо на всеки научен продукт, независимо от научната област.
Това изискване удоволетворява само научната информация, която е извлечена от
областта на изследването и творчески е преосмислена, интерпретирана и доразвита,
постигайки непосредствената цел на науката. Ако се отдаде да се намери
формализиран критерии за нетрудоемко измерване на съдържганието във всеки
научен труд, където логически е обработена информацията, която е резултат от
проведеното научно изследване, то той може да бъде основа за създаване на
универсален и адекватен критерии за оценка на значимостта на научните трудове на
учените.Целта на настоящата работа е да се обоснове и предложи система и единен
критерии за оценка на ценността на научната продукция на учените, не зависимо от
научната специалност в която творят.
Същността на предложението за оценка на значимостта на научната продукция
на учените се изразява в една скала, където се ранжира информацията, съдържаща
се в научните трудове по два параметъра: клас и новост.
Всички видове научна информация - данни, изразени в брой и в качествено
описание, както и резултатите от тяхната логическа преработка във вид на
интерпретации, за да формират логично тълкуване, обяснение, теория, хипотеза или
концепция - са разделени в 5 класа. В клас А включва т.нар описателна и
регистрационна работа, съдържаща едно просто излагане на резултатите от
измерванията, проведения опит, наблюдения, т.е. описанието на отделни,
елементарни факти (обекти, свойства и отношения)
Всяка наука, независимо от нейния предмет, изучава обекти, техните свойства
и взаимоотношения. Не трябва да се изучава и изследва какво да е, освен
обекти,свойства и отношения, защото обектите, совйствата и отношенията са
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съставляващите на понятието „Факт”. Към този клас работи ние отнасяме
реферативните обзори.
В настоящата епоха, където се наблюдава "информационна експлозия" и
отделни изследователи не могат да се запознаят с целия този обем от литературни
източници за своя обект,предмет и цел на изследването, може да се приеме, че
повтарянето на изследването е по рентабилно, отколкото да се намери говоро
решение на проблема, то стойността на задълбочен добросъвестен анализ на
известните литературни източници се е увеличила значително. Особено висока е
стойността на аналитичните обзори с критичен анализ на резултатите в научните
трудове на предшествениците с обобщение на разнородните факти и концепции с
даване на ясна постановка за понататъшно изследване.
Аналитичният обзор е отнесен в по-висок клас на научна информация,а именно
клас Б. Тук се класират работи с по-високо ниво на творческа обработка на
извлечената информация, където се дава не само описание на отделните факти, но
и се прави един елементарен анализ на отношенията и взаимовръзката между
фактите. В някои произведения от този клас може да се съдържат практически
препоръки от частен характер и където не се променят или усъвършенстват
разработените методи, уреди и материали за практически приложения
Ако, обаче, аналитичният обзор се занимава с подобряване или развитие на
процесите, вещества, устройства (т.е. тези обекти, свойства и отношения, които са
признати за изобретения и т.н.) за използване в практиката, работата принадлежи
към клас B.
Към следващия клас на научна информация ( Г ) класифицираме изследвания,
насочени към проблемните въпроси или разработване на методи (включително
експериментални методики), устройства (стендове за изпитване, електроуреди и
т.н.), вещества или химикали за научни цели. В тези случаи, когато един и същ
метод или устройство може да се използва както за научни изследвания и за
практически цели, следва да се посочи степента на приоритет за приложение.
По-високата оценка на информацията, пригодна за по нататъшно развитие на
науката, произтича от това, че, като п равло,на основата на метода, устройството и
веществото или химикала за научното изследване и приложение се създават обекти
за практическо използване, а не обратно. В науката ценността на получената
информация не е тъждествена с нейната утилитарна полезност.
Към висшия клас Д принадлежи информацията, съдържаща задълбочена
теоретическа разработка на един или друг проблем, въз основа на който се
разкриват много аспектни закономерносит, изведени закони, теории. Главната
характеристика на ценността на информацията е нейната новост, т.е. колкото
повече получената информация намалява съществуващата неопределеността в
науката и толкова повече е неочакваната нова представа и знание за изследвания
обект,процес или явление. Предлагаме 5 различни степени на новост на научната
информация: от не съдържащи нова за науката информация до получаване на
новаторски резултати от изследването. Новостта на получената информация трябва
да се определя по отношение на момента на завършване на изследването, а не от
момента на неговото начало, т.е. започване на изследването.
На всеки клас на научната информация и на всяка степен на новост се
преписва условни балове. Нарастването на оценката на класовете е в аритметична
прогресия от 1 до 5. Такава ранжировка е справедлива, тъй като тя почти
уравновесява учените, работещи в теоретични и приложни институти, разработващи
фундаментални и частни, приложни аспекти на науката. Все известно е,че
обобщаваща теория се създава само след натрупване на определен запас от
сведения за отделни факти и взаимовръзката между тях. Също така, съвършено
очевидно е, че с прехода от една степен на новост на научната информация към
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друга нейната ценност се повишава съществено, и това е отразено в увеличаване
на броя на баловете с един порядък. Произведението на баловете „за класа” по
баловете за „новост” е вече условна числена характеристика за ценността на
научната работа на учените. Целият поток на информация може да се раздели на 25
типа работи от А1 с ценност от 1 бал до Д5 с ценност 50 000 бала.
Предложената система изключва еднаквата оценка за различни типове работи,
тъй като големият диапазон на балове за степента на новост затруднява
получаването на голям брой балове за редица работи, които нямат необходимото
равнище на качество.
Оценката се поставя за постигнат изследователски резултат,а не за обем
извършена работа. Талантливият учен по това се отличава от своите колеги и
винаги ще се добие с висок резултат на неговите изследвания и най-голям
икономически ефект.
Ако работата се извършва в сътрудничество, то всеки от авторите трябва да
получи равен блрой точки, по които да се оценява неговата научно изследователска
работа. Нямаме право да разделяме точките на броя на авторите в научната работа,
тъй като тогава тази система може да бъде печка за сътрудничеството между учени.
Под научната работа до сега разбираме една статия, която в момента е найчестата форма на научна комуникация. Основното съдържание на дисертации,
монографии, като правило, рано или късно също се публикуват под формата на
статии. Разбира се, за повторното публикувани материали не се дават точки на
автора. Това е и едно от предимствата на предлаганата система на обща оценка на
броя на публикациите. Научната стойност на монографията условно може да бъде
изразена сума на точките за всяка глава.
В научно изследователските институти на БАН и ССА е възможна следната
процедура за оценка на научната продукция на учените: Първоначално всеки автор
или съавтори правят оценка на свотя продукция по раазработената система.За
потвърждаване на тази оценка на ниво институт научната продукция се предлага на
експерт от същата научна област и неговото решение е окончателно. Експертите се
назначават от директора на института. Цялата работа по оценка на научната
продукция на учените в института се ръководи от научния секретар на института.
В заключение може да кажем следното:
1. Не смятаме, че разработената система е окончателна. Разбира се, че в
процса ан работа тя може да се доработва и усъвършенства.
Таблица 1.
Клас на
научната
информация

А
Б
В
Г
Д

Скала за оценка значимостта на научната работа
Съдържание

Бала

Описание на отделни елементарни факти / вещи, свойства и
отношения/. Излагане на опит, наблюдение, резултати,
измервания. Реферативен обзор
Елементарен анализ на връзки, взаимозависимости между
фактори с наличие на обяснения, хипотеза. Практическа
препоръка от частен характер. Аналитичен обзор.
За практическо прилагане на начин, метод, устройство,
вещество, щам, квалификация, програма от мероприятия,
алгоритъм
За научни изследвания на начин, устройство, вещество.
Разработване на проблем. Научна квалификация, модел на
процес, научна прогноза.
Многоаспектна закономерност. Теория. Закон.

1
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2

3

4

5

Таблица 2.
Степен на новост на получената информация
№
1
2

3

4

5

Ниво на новост на информацията
Нищо ново
Потвърждаване или поставяне под съмнение на известни
представи, нуждаещи се от проверка. Намиране на нов вариант
решения, не даващ предимство по сравнение със стария /или
предимство, което не е доказано/
За първи път е намерена връзка/или е намерена нова връзка/
между известни факти. Известни по принцип положения са
разпространени за нов обект, процес или явление и в резултат на
това е намерено ефективно решение. Разработени са по-прости
начини за постигане на положителни резултати. Направена е
частична рационална модификация /с признаци на новост/
Получена е нова информация, значително е намалена
неопределеност-та на наличното знание, по новому или за първи
път са обяснени феномен,явление, разкрита е структура на
съдържание на обекта, процеса или явлението. Извършено е
съществено,принципно усъвършенстване
Открити са принципно нови факти, закономерности. Разработена е
нова теория. Изработено е принципноново устроство, или метод.

Бала
1
10

100

1000

10 000

2. Допустимо е въвеждането в числовите характеристики на поправъчни
коефициенти за едно или друго качество на научната продуксция. Такива
показатели, т.е. с въведени коефициенти, ще бъдат, в отличие от основните, с
местно или конюнктурно значение.
Например, за условията на институти, които се занимават основно с приложни
научни изследвания могат да въведат повишаващи множители за подобряване на
оценката за практическата стойност и полезност на изследването. Така или иначе,
предложената скала позволява да се направи оценка на приключили
изследователски работи, за да се измери принос към науката, направени от двама
отделни автори и екипи от учени за сравнение между една теза, монографии,
статия, научно списание и т.н.
3. Допустимо е въвеждането в числовите характеристики на поправъчни
коефициенти за едно или друго качество на научната продукция. Такива показатели,
т.е. с въведени коефициенти, ще бъдат, в отличие от основните, с местно или
конюнктурно значение.
Например, за условията на институти, които се занимават основно с приложни
научни изследвания могат да въведат повишаващи множители за подобряване на
оценката за практическата стойност и полезност на изследването. Така или иначе,
предложената скала позволява да се направи оценка на приключили
изследователски работи, за да се измери принос към науката, направени от двама
отделни автори и екипи от учени за сравнение между една теза, монографии,
статия, научно списание и т.н.

215

XХV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” ЗА МЛАДИ УЧЕНИ
11 и 12 май 2016 г.
Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, Тракийски университет

ПРОСТРАНСТВО, КОМПОЗИЦИЯ, ВЕРТИКАЛНИ СТЕНИ ....
prof. Katerina Despot, prof. Vaska Sandeva
катедра Архитектура и дизайн, Университет Гоце Делчев - Щип, Македония,
vaska.sandeva@ugd.edu.mk, katerina.despot@ugd.edu.mk
Апстракт
Пространството, в което е неразделна сегмент от нашия живот са нахранени с
много функционални и декоративни елементи. Един аспект за разглеждане на
вертикалните стени т.е. ветикалните градини и тяхното естетическо въздействие в
пространството нарича функция.
Вертикалните градини граничещи от украса до напълно функционална градина
на места, където има малко кислород и пространство, идеални са за жилищни
сгради и обществени пространства, където липсва зеленина, специално място
заемат и ентериерното редактиране където с техния израз пространството получава
друго измерение, наречено монументалност.
Естетичната задача при вертикалните градини се постига и с оформяне на
сектори на идентификация в пространството чрез избор на конкретен растителен
видях състав и междинна композиция; в създаване на уют и представителност в
интериорното пространство.
Ключови думи: композиция, растителност, стена, пространство
SPACE, COMPOSITION, VERTICAL WALL….
Prof. Katerina Despot, prof. Vaska Sandeva,
University Goce Delchev - Stip, Department of Architecture and Design, Macedonia
vaska.sandeva@ugd.edu.mk, katerina.despot@ugd.edu.mk
Apstrakt
The space in which it is an integral segment of our life is nourished with many
functional and decorative elements. One aspect for consideration of vertical walls or The
vertical gardens and their aesthetic impact in space called function.
Vertical gardens bordering the decoration to totally functional garden in areas where
there is little oxygen and space, ideal for residential buildings and public spaces where
missing greenery, special place occupies in interior design where their expression space
gets another dimension called monumentality.
Aesthetic problem in vertical gardens is achieved by shaping the sector identification
in the space by selecting a specific plant species composition and spatial composition; to
create comfort in the interior space representation.
Keywords: composition, vegetation, wall, space
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Вовед
Вертикална градина е стена или вертикална структура, която е изцяло или поне
частично покрита с растителност. Идеални са за обществени и жилищни сгради в
градските градове, където липсва зеленина и вътрешното пространство
представлява ландшафтен стена приридата. Освен естетическия ефект от
вертикалното озеленување има и друга полза.
В сгради с вертикални градини е прохладно през лятото и топло през зимата, а
със сигурност има и по-добра шумоизолация. Поставянето на вертикалните стени
във вътрешните пространства имат силно визуално въздействие, те разбиват
простоорот същевременно съединяват и ни приближават природата до нас.
Поставянето на вертикалните градини във вътрешните пространства за
съвременния начин в големите и високи блокове, където изборът на съвременни
материали ни губи връзката с природата. Доброро поставена вертикална градина е
място за отдих и почивка, когато е поставена и в ипотечни и в обществен обект във
входните портали.
Естетическия ефект се постига с решението ка композицията, която трябва да е
в специална връзка с мястото на поставяне на вертикалния зелена стена и да има
тематика на самата композиция.
Пространство - частично отворен или частично затворено е енергията, която
се класира за него, там където съществуват функционални и декоративни форми
същевременно правят едно цяло, което е същността на известно време, тенденции
на живот, там където се съединява връзката с природата.
Композицијата во вертикалните ѕидови
Всяка градинско-паркова творба се съставя от два вида композиции – обемнопространствена и плоскостна, обединени заедно.
Обемно пространствената композиция - триизмерна, чрез нея се създават
всички обеми и пространства в дадена композиция. Изгражда от релефните форми,
дървесно-храстовата растителност, архитектурните и други елементи.
Плоскостна (планова) композиция – плоскостна, двуизмерна, изградена от
линии и форми и служи за база или основа на пространството. Нарича се
архитектурно-планировъчното решение на творбата съставено от различни линии и
форми, които образуват тревни килими, цветя и др. Те са взаимно свързани,
допълват се и си влияят.
Основният елемент при характеристиките кай колиритните композиции е
декоративната растителност зелени цветове, върху който се комбинират останалите
цветни тонове за съживяване на ландшафта във вертикалните стени.
Съществуват различни видове композиции при вертикалните стени - но от тях
най-използжани са три - пирамидална; диагонална; кръгова. Но подреждането на
обектите зависи изцяло от търсения ефект. по-тесен смисъл, се нарича картина от
фигури, намиращи се в някакво действие или съотношение помежду си.
Тези модули са със специални олекотени почви и растения, обикновено
почвопокривни. Много важно за вертикалното озеленяване е да се помисли за
последващата поддръжка и напояване. Затова най-често се използват вградени
автоматизирани поливни системи. Друг важен момент е конструкцията да е
достатъчно здрава, защото тежестта на вертикалните градини, особено след
напояване е много голяма.
Днес амбициозните потенциални градинари повече ги интересува дизайна на
зелените вертикални стени. При инсталиране в жилищни площи няма много място за
природата. Затова с модерни архитектурни решения може да дойде на сцената
вертикалната стена.
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Представляват чудесен начин за декорация на вътрешната стая, както и красив
естетически детайл, който пречиства воздуха и декрира пространството.
Разделяне на ветикалните стени в интериора
- В кухнята като овощни градини и градини за подправки,
- Декоративни преградни стени
- В обществени обекти с композиция мога да се представи логото на фирмата
- Като декоративни стени

Фиг. 7. Ветрикални стени в жилищно пространство
Животът в съвременните градове неизбежно откъсва човека от естествената
природна среда. Това оказва въздействие на психологичната нагласа,
емоционалността и здравословното състояние на всеки. Глобалните тенденции за
защита и опазване на природата намират отражение и в ежедневието на градския
човек – в нуждата и стремежът да се внесе природа сред сградите.
Поради голямата плътност на застрояване, активно се изнася озеленяването
във вертикална посока. Покривните градини, фасадното зацветяване, вертикалното
озеленяване и най-новите композиции – вертикалните градини все по-често са обект
на проектиране и строителство. В закритите пространства тази тенденция също не
липсва. Естественият стремеж на човека към допир с природата дава тласък за
развитие на иновации в областта на интериорното озеленяване. Аранжирането на
растения в съдове става нецелесъобразно по отношение на икономичността на
пространството, средствата и времето за поддържане, постигания декоративен
ефект. Вече и у нас хората търсят комфорта на хармоничната среда, в основата на
която стоят няколко принципа – здравословна атмосфера, щадящи природата
технологии, задоволяване на естетическите потребности. Приоритетна цел е да се
създаде усещането за максимално количество “природа”, с минимален разход на
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пространство и ресурси.
Растения
Най-интересните решения в озеленяването на интериора са модерните,
вертикални, зелени стени. Те представляват иновативни системи от изолиращи
панели, запълнени със специален субстрат, подходящ за нормалното развитие на
растенията. Панелите се монтират за стената, посредством алуминиеви профили. В
панелите има вградена поливна система, която поддържа жизнеността на
растенията. По този начин, интериора на всяка сграда може да се превърне в
интересно зелено пространство. Чрез подходящо подбрани растения, върху
вертикалната стена може да се направи цветно брандиране или чисто само
слободна композиция.

Фиг.2 Вертикални стени в административни сгради
Правилната подредба и аранжиране на растенията в помещенията на офис
сградите, може значително да подобри и да оформи вътрешния дизайн на
интериора. Чрез цветята и декоративните видове, могат да се обособят различни по
големина пространства, или пък да се изолират други. Чрез растителността в
инериора, значително се подобряват микроклиматичните условия в помещенията на
сградата
Изготвянето на проект за интериорно озеленяване е комплексна задача. Трябва
да имаме в предвид, както специфичната нужда от светлина на всяко цвете, така и
творческото им аранжиране, спрямо търсения ефект. При този вид проекти за
озеленяване раполагаме с огромно разнообразие от листнодекоративни и цъфтящи
цветя, с които можем да обогатим всеки интериор. Но не бива да забравяме, че
трябва да се съобразим, както с индивидуалните изисквания на всяко растение, така
и с поносимостта им едно към друго.
Възприятие на интериора с ветикални стени
Интериора винаги предизвиква определени възприятия при консуматори на
това пространство, където пребивава, ако има някой ред, последователност,
топлина, хармония, контраст и др. в самия интериор при всеки човек се събужда
чувство на комфорт и уют за пребиваване в тази област. Естествено е необходимо
да се отбележи, че всеки човек на един негов присъщ начин чете интериора. Всеки
проектиран интериор когато и да е създаден, съзнателно или несъзнателно изпраща
съобщение в света, който го заобикаля поради причината, че е неизбежно лицето,
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което е в това обкръжение има свое преживяване на интериора на всеки негов
присъщ начин. Дизайнът на интериора става средство, с чиято помощ могат да се
изразят определени възгледи, идеи, технологични постижения, статут, власт,
богатство ....
Като такъв дизайна на етериер, винаги е предназначен за някой консуматори и
събужда реакция при наблюдатели на този проектиран интериор. Често изпратените
съобщения чрез дизјнираниот интериор лесно очевидни, и повечето мнения и
възприятия може и да се припокриват в основни черти, но се случва някои
съобщения да бъдат в известен смисъл на думата скрити, метафорични,
символични, при което ще се вози много различни обяснения . Именно при тези
различни обяснения се възприема субективността и възприятието предназначение
интериор. Пространственото възприятие е индивидуална и възниква като следствие
на възприятията, визуалното възприятие. Използването на пространствени
елементи, които са в този интериор, чувството за техните отношения, както и
придобитите знания, дизјнерот на интериора е в състояние да може да повлияе на
окончателното формиране на изображението и становището за определен дизайн
на интериора.
Изводи
С модерни дизайнерски решения, дойдоха на сцената нови вертикални стени.
Те са станали все по-популярни и в съвременната архитектура на големите градове.
Чудесен начин за декориране на вътрешни помещения, както и красив естетически
детайл, който пречиства въздуха и оплеменува просторот.Придобивките на тези
градини са многобройни. Важно е да се избират само билки, които нямат дълги
корени. Тези зелени стени не изискват страна, но минерален субстракт, се залеваат
с вода и минерали. Не се случайно правят връзката с пририодата и никога
вътрешното пространство няма да е затворена капсула но получават художествено
изразяване на живопис пейзаж платно в пространството. Композицията е един много
важен елемент в дизайна на вертикалните стени. Тя прави интериора много поприятен за визуална комуникация с пространството. Всички елемненти в едно
пространство съединени в едно цяло и подчертана от една зелена вертикална стена
получават пространствата една съвсем друго измерение т.е. връзка, която се нарича
линия, природа, стъкло и закрито
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И ЕКСТЕРИОРНИЯТ ДИЗАЙН
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Резюме: Когато една градина, парк, обществен обект, дом или друга
повърхност са замислени, разработени и реализирани на терена по всички
правила на художествените закони, те се превръщат в силно произведения,
които отговарят на самия посетител или потребител.
Терминът композиция представлява съставяне, съединяване, връзка. Тя се
използва широко както в проектирането, така и в други области от живота. В
дизайна терминът композиция означава създаване на произведения с такъвo
отношение на отделните части, при което се създава едно цяло.
Понятието пространство означава територия, гара, връзки с
художествени символи, разположени в определени граници по отношение на
общата площ. В организирането на понятието пространство също е
разположена и в повечето случаи е свързано с композицията.
Ключови думи: пространство, композиция, дизайн, интериор, екстериор
В изкуството, красотата има цялата база,
като истината във философията.
Дани Дидро

Когато една изкуство на дизайна се характеризира от художествена гледна
точка, като се има предвид преди всичко архитектурните центрове, дългогодишен
шир и колоритната организация на обекта, където всички елементи са слети в едно.
Под дизайн на интериора - означава вътрешното пространство на сградите и
помещенията в тях. Интериор е вътрешното пространство, обзаведени и подходящи
за извършване на дейност.
Под дизайн на екстериора - означава науката и дейност, която изучава пейзажа
и неговото проектиране - моделиране в пространството, което ни заобикаля и в
който се живее. Най-общо казано дизайна на екстериора включва планирането и
дизайна на градската среда, паркове, обществени места за отдих и почивка, както и
проектирането на зелените части на жилищните комплекси.
КОМПОЗИЦИЯ
Композиция - (лат. Compositio) - е компилация, сбор; свързване в една общност.
Това е изграждане на единна структура на дизайнерско дело, внедряване,
съчетаване и свързване на неговите части, обусловени от идейният замисъл и
предназначението на делото. Всяка композиция трябва да бъде съставена от
минимум три изящни принципи, но колкото повече от изобразителното принципи
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използваме в композицията тя винаги е по-богата, но не можем със сигурност да
твърдим, че е по-добра.
В ЕКСТЕРИОРА елементарна композиция може да бъде създадена от 3
дървета и по-сложно от няколко дървета, храсти и цветя. Паркът представлява
сложна композиция, която включва създаването на творби. Съотношението и
връзките между основните и второстепенните части и техните компоненти в едно
цяло.
Докато в ИНТЕРИОРА, обемно-пространствената композиция, наречена
интериор представлява такова редактиране и подчинување на нейните елементи,
при което се постига хармония. Интериорният дизайн (ентетиер) е наука за
архитектурни и художествени оформление на вътрешното пространство на сградите
и помещенията в тях, което позволява на човека благоприятна среда за работа и
почивка.

Фигура 1. Състав където съдържание, форма и размер
интегрирана в интериора и екстериора
В дизайна това са свързани елементи, форми и пространства в единно цяло,
като цели изразяване, предполага на определено смисловно съдържание, идеи и
емоции.
Всяко дело в дизайна се състои от два вида композиция – волуменопространство и обем, обединени в едно.
При реализацията на проекта първо върху терена се предава архитектурното
решение и след това се създава пространство - обемната композиция.
"Проектът не е готова скулптура, направена от камък или изляна от бронз
веднъж завинаги. Той е жива материя, която постоянно се променя, или може да се
каже, че е идея базирана на концепции, които произтичат един от друг. Те
непрекъснато се оформят, променят и отново се оформят, докато не се стигне до
една приемлива форма, която ще продължи дълго време, и след това, когато се
наложи, тя ще бъде заменена с друга форма"
Дизайнът на интериори и екстериори се състои от пет различни, но еднакво
важни елементи: линия, форма, цвят, модел и текстура. Тези пет елемента, и колко
близо или далеч те комуникират един с друг, съставляват цялостното неразделим
дизайн.
Композицията пък може да бъде илюстриран със седем основни принципи на
дизайна: единство, хармония, ритъм, акцент, мащаба, баланс и най-важното,
функция. Тези принципи са инструментите, които дизайнерите използват, за да
създават успешни дизайнерска схема; мислете за поста като обща цел и останалите
принципи като средства за постигане на този успех.
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Фигура 2. Композиция
ПРОСТРАНСТВО
Пространството е безгранична триизмерна непрекъснатост, в която се
разполагат всички предмети и събития. Физическото пространство обикновено се
разглежда в три линейни измерения, макар че някои клонове на съвременната
физика използват по-прецизни модели с четириизмерен континуум, наричан
пространство-време.
Следователно пространствата са големи, триизмерни. Образно казано всяко от
тях има стени, под и таван. В екстериора стените са от растителен и архитектурни
елементи, подът е релефа, заграден със стени и тавани, четвъртото измерение е
съкращение от небето, наблюдаван в границите на стените.
В интериора се формират с съществуващата структурна система на сградата,
след това се определят с стенните и плафонските равнини, а с останалото
пространство във връзка чрез прозоречни и отвори вратите. Всяка сграда има своя
отличителна схема на тези елементи и системи. Всяка схема или модел притежава
своята същност геометрия, която оформя и моделира обема в свой отличителен
характер. Полезно е да бъде в състояние да се четат такива образни разстояния
между формата на елементите, които определят формата на пространството и тези,
които са определени от формата на пространството. Въпреки че някои от
елементите се налага с превъзходство другият се приема като равен в тези
отношения.
Се различават 3 основни типа пространства - затворени, полуотворени и
отворени. Всяка те имат изключителни белези, които се оформят от структурата им.
Външният вид и особено художествените им качества зависят от характера на
елементите.
Затворени пространства. Към тях се отнасят тези парцели, 60-70% от които са
покрити със свободно намира дървесна-храст растителност. Всъщност затворените
пространства представляват екологични насаждения. Те са разделени по отношение
на структурата им на следните два подтипа: а) насаждения с хоризонтална
структура; б) насаждения с вертикална структура. Мястото на затворените
пространства по принцип е в периферните части на парковете или други големи
обекти. В този случай те отговарят на многобройни функции: да вкаменуваат тяхната
територия, запазват праха, изолират шума, се спират вятъра. В някои случаи ги има
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и в интериора на обекта, с която се цели общата територия да се раздели на
отделни области или зони за отдих.
Полуотворени пространства. Към тях се отнасят тези парцели, в които
растителноста обхваща 25-50% от повърхността. Според структурата те се делят на
следните два подтип: a) за групово разположение на дърветата; б) рамнемерно
разположение на свободно прави дървета. Полуотворените пространства също са
екологично чисти растителни общности, но със силно разредена хоризонтална
структура, т.е. това са готови. Формата им се определя от дървесна-храст и пасищна
растителност и от териториалното разположение на отделните растителни обеми в
участъка.

Фигура 3. Полуотворени пространства в екстериеора
Те са много различни и имат по-голяма художествена стойност от затворените
пространства. Разполагаме са и откритите пространства, в периферните и външните
части на обекта. Когато се намират по периферията те осигуряват сливането на
обекта с околната среда, а когато са вътре, преди затворените пространства трансмитираат към откритите пространства.
Открити пространства. Към тях се отнасят тези парцели, в които растителноста
покрива по-малко от 25% от повърхността. Към този тип пространства попадат и
водните площи. От художествена гледна точка откритите пространства предлагат
големи възможности за композиране. Затова този тип пространства често определя
художествената картина на престъплението. В зависимост от композициската
структура те се делят на геометрични и естествено хармонизирани. И едните, и
другите могат да бъдат основни и второстепенни.
Художествения облик на централните екологични открити пространства се
появява от растителни елементи, които са разпространени в рамките на откритите
повърхности след определен произведения представим.
Езерата и реките естествено или изкуствено създадени, се преобърнат в
основни открити пространства тогава, когато изпълняват ролята на основна ос в
композицията или образуват основните съставки, например центъра. В такива
случаи около тях се групират всички останали пространства или архитектурни
елементи и водни ефекти.
224

ХХV INTERNATIONAL CONFERENCE „MANAGEMENT AND QUALITY” FOR YOUNG SCIENTISTS
11 – 12 May 2016, Faculty of Technics and Technologies - Yambol

Фигура 4. Отворени пространства в интериора
Обемът пространствената структура на дадено дело се оформя в неделимо
цяло от затворените, полуотворените и откритите пространства, свързани с улици.
Украсата на откритите пространства от растителен, архитектурни и скулптурни
елементи, организирани по определен произведения представим, обърна всяко дело
от пространство в самостоятелна художествена композиция. От друга страна, всяка
такава композиция е неразделна част от общата обемно – пространствена компоция
на дизайна. Когато се говори за едно открито пространство, трябва да си го
представим първо като станция, заобиколен повече или по-малко от растителен
свят, а след това като композиция, съставена от различни елементи, определяйки
произведения форма.
В интериора размерите на пространството, като пространствена форма, са
пряко зависими от естеството на конструкцията на сградата, якостта на прилаганите
материали и размера на неговите членове. Размерите на пространството определят
в съотношението на помещението, размера и начина, по който ще се използва.
Ширината и дължината на помещението определят съотношението на формата на
пространството.

Фигура 5. Третото измерение на вътрешното пространство
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Третото измерение на вътрешното пространство, височината му е установена
чрез плафонската равнина. Вертикалното измерение е също толкова влиятелна,
колкото и хоризонталното измерение на пространството във формирането на
пространствените качества на помещението.
Заклучок
Дизайн като процес може да отнеме много форми в зависимост от предмета,
който се дизайнира и физическите лица, които участват.
Всяко дело в дизайна се състои от два вида композиция - обемно
пространствена и волуменска обединени заедно.
При реализацията на проекта първо върху терена се предава архитектурното
решение и след това се създава пространство - обемната композиция.
Пространството е основата на всяка композиция развиваща в неговите рамки.
Серията от пространства в такива големи обекти, като паркове, обществени сгради
или други подобни обекти, се появява обширно-пространствената им структура. С
други думи, всяко голямо по площ дело се състои от определен брой разнородни, но
взаимно свързани помежду си пространства.
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Използване на екобрикети от коноп като алтернатива на
твърдите горива
Автор: Глория Николова
Научен ръководител: доц. д-р Маргарита Филипова
Hemp briquettes – an alternative to fossil fuels: The aim of this report is to examine the possibilities of
hemp as another source of energy. Hemp briquettes could substitute coal in power plants and this could lead
to reduced greenhouse effect.
Key words: hemp briquettes, renewable sources of energy, greenhouse effect, air pollution

Въведение:
Основен проблем на опазването на околната среда в световен мащаб е
емитирането на прекомерно количествогазове, част които предизвикват „парников”
ефект, киселинни дъждове и нарушават озоновата обвивка на планетата. Най-голям
дял от произведените вредни газове има енергетиката, като най-широко cа
разпространи електроцентралите , които използват въглища, мазут и природен газ
като източници на гориво. При тяхното изгаряне се отделят вредни емисии.
Целта на този доклад е да установи как въвеждането на алтернативно гориво
в лицето на екобрикети от биомаса от коноп може да намали значително
емитирането на въглероден диоксид, серни и азотни оксиди. Брикетите от конопена
слама са възобновим източник на електроенергия, който може да замени твърдите
горива, чиито залежи са драстично намалели през последните години.

Изложение:
1. Конопът като растителен вид

Конопът е едногодишно, тревисто, двудомно растение,
което може да достигне височина до 6 метра. Стъблото
му
представлява
най-голям
интерес
за
промишлеността. Височината му се обуславя от
типовете и сортовете на растението, а също и
условията на отглеждане Отглеждането на растението е
свързано с минимална употреба на пестициди, тъй като
то израства много бързо, като по този начин засенчва
по-ниските растения в плантацията и не позволява на
плевелите да се развиват. Конопът е със силно развит
вретеновиден главен корен, който е в състояние да
Фиг.1 Конопена плантация

достигне вода в дълбочина, като се свързва и аерира с почвата така, както
повечето растения не могат. Поради тази причина може да се използва за
възстановяване на земи, предразположени към суша.Конопът има широк ареал
на разпространение – от субтропичните страни до най-северната граница на
земеделието. За разлика от повечето растения, от които се произвеждат
биогорива, индустриален коноп може да се отглежда на необработваеми земи,
което е много голямо предимство. По този начин обработваемите земи остават
свободни за отглеждането на хранителни култури. Бързо развиващото се
растение има период на растеж само 8-12 седмици, което означава, че може да
бъде засадено между 1 - 3 пъти за един сезон в зависимост от мястото, на което
се отглежда. Събраната реколта е с висок процент целулоза, хранителни
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протеини, масла и фибри с над 50 000 приложения в различните индустрии [3].
2. Индустриални качества на конопа

След обработка на конопените стъбла се получава голямо количество
дървесина. Тя съставлява 70-75% от теглото на въздушно сухите обезлистени
стъбла. При среден добив 800-1000 kg стъбла от декар, южният високостеблен
коноп може да осигурява добиването на 550-700 kg дървесина, или 2-3 пъти повече,
отколкото е годишния прираст на 1 декар гора.
Проучване, проведено от Института по естествени влакна и медицински растения
в Познан, Полша, доказва много висока енергийна стойност на екобрикети,
произведени от конопени стъбла [2]. Те не изискват допълнително изсушаване, за
разлика от подобни култури. Брикетите се произвеждат чрез компресиране на сухата
биомаса на растението. В процеса на производство не е необходимо да се добавят
допълнителни химикали, тъй като лигнинът във влакната под действието на пара и
високо налягане ги свързва здраво и им придава постоянна форма. Конопените
брикети се характеризират с по-бърза загуба на маса по време на горене в
сравнение с дървените брикети, което се дължи на факта, че отделянето на топлина
от първите става значително по-бързо. Измервания на изгарянето на екобрикети от
коноп показват, че излъчването на топлина достига 18 000 kJ kg-1 , докато при
дървените брикети - 17 000 kJ kg-1. Изгарянето на екобрикети е много по-ефективно,
отколкото изгарянето на дърва за огрев. Съдържанието на влага на брикетите може
да бъде много ниско – около 4%, докато при дървата за огрев може да достигне
65%. В таблица 1 са поместени основните качествени показатели на екобрикетите от
коноп. [6]
Таблица 1. Качествени показатели на екобрикетите
Влага
Пепел
Сяра
Енергийност
Плътност

6-8%
0,5%
0,02%
19,2 MJ/kg
1.37 t/m3

3. Производство и употреба на екобрикети
Процесът на производство на екобрикети обикновено включва няколко етапа –
едро смилане на биомасата, сушене, ситно смилане, пресоване, охлаждане и
пакетиране или складиране. Съоръженията за раздробяване представляват
мелници барабанен тип или чукови мелници. След раздробяването, ако влагата в
получената биомаса е над 15%, тя се подлага на допълнително изсушаване в
сушилни. След този процес получената биомаса е с много ниска плътност. За да се
увеличи нейната плътност е необходимо тя да бъде пресована. За пресоването се
използват различни по конструкция машини, които съответно определят различните
форма и размери на крайния продукт.
Екобрикетите се произвеждат с цилиндрична форма, дължина между 100-400
mm, а диаметърът им е между 25-100 mm.
Предимствата на преобразуването на биомасата в екобрикети са: получаване на
високо енергиен продукт, намаляване на транспортните разходи, улесняване на
съхранението и добиване на гориво с много добри характеристики и ниско
съдържание на влага. Постоянният химичен състав на брикетите ги прави
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подходящи за множество приложения за генериране на енергия. Съоръженията за
изгаряне на конопени брикети се зареждат лесно, поради компактните размери и
лекотата на материалите.[6]
Таблица 2. Параметри на екобрикети
Плътност на брикети, t/m3
Съдържание на топлина, kcal/kg
Съдържание на пепел, %

1,0-1,2
4600-4900
0,5-1,5

4. Екологичен аспект на употребата на брикети от коноп
Установено е, че култивирането на 1 хектар индустриален коноп абсорбира около
2,5 t въглероден диоксид от атмосферата, което значително би допринесло за
ограничаването на парниковият ефект. В комбинация с високата калоричност на
добиваните от растението брикети и ниската необходимост от използването на
пестициди и торове при отглеждането му, конопът се явява добра алтернатива на
твърдите горива, които се използват традиционно в топлоелектроцентралите за
добиване на електроенергия. При процеса на горене на биомасата се отделя
толкова въглероден диоксид, колкото е свързания в растителната маса при процеса
фотосинтеза. Така се получава затворен въглероден кръговрат.
Електроцентралата „Enstedvaerket”в Дания е снабдена с котел за изгаряне на
слама и котел за изгаряне на надробени дървени трески. При годишна консумация
120 000 t слама и 30 000 t трески, топлинната мощност на котела е 88 MW, от които
се произвеждат 39,7 MW електроенергия. Котелът на биомаса е предвиден да
работи 6000 часа годишно с номинална мощност. Биокотелът замества 80 000 t
въглища годишно, като намалява емисиите на въглероден диоксид в атмосферата с
192 000 t на година. [1] Намалено е и емитирането на серни и азотни оксиди, което
минимизира възможността от киселинен дъжд. Пепелта, която се отделя при
изгарянето на конопени брикети, може да бъде използвана за наторяване, заради
доброто й минерално съдържание. Въглищната пепел няма подобна употреба.
Заключение:
Култивирането на коноп и използването му в енергетиката има много
предимства:
 Растителната маса е неизчерпаем източник на електроенергия, поради
ежегодното й възобновяване;
 Намаляват се количествата на отделението в атмосферата вредни
газове от използването на фосилни горива;
 Създават се предпоставки за развитие на екологосъобразно
производство;
 Осигуряват се нови работни места;
 Намалява зависимостта на страната от внос на горива;
 Брикетите са компактни и лесни за транспорт и съхранение;
 Не са необходими химикали за обработка и производство на
екобрикети;
 Конопената култура е непретенциозна и лесна за култивиране.
В средата на миналия век България е била един от най-големите
производители на индустриален коноп и производните от него продукти. Ако
- 229 -

ХХV INTERNATIONAL CONFERENCE „MANAGEMENT AND QUALITY” FOR YOUNG SCIENTISTS
11 – 12 May 2016, Faculty of Technics and Technologies - Yambol

традицията продължи днес, използването на растението в енергетиката и
производството би могло да окаже благоприятен ефект върху състоянието на
атмосферния въздух и да подпомогне природосъобразния начин на живот
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Научен ръководител: доц. д-р Маргарита Филипова
Abstract: The report has the task to analyze the situation with the ecological education in
the Bulgarian school program. The student’s book on the subject geography has been examined.
The subject includes a lot of information about the atmosphere, hydrosphere and all of the
environmental components which are vulnerable to emissions and are objects of pollution. At the
end of the analysis, there is information about the interactive methods of education, which can be
useful in school programs.
Key words: geography, environmental, pollution, interactive methods for studying,
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ВЪВЕДЕНИЕ
През последните десетилетия все повече се наблюдава тенденция за
внедряване на екологичното самосъзнаване в образователната система на
държавите по целия свят, въпреки че все още в много страни не е толкова
задълбочено и целенасочено. През последните десетилетия развитите държави
като САЩ, Великобритания, Япония, Скандинавските държави възприемат
екологичното възпитание като част от задължителната подготовка на учениците.
Развиващите се държави, към които спада и България, вървят по стъпките на
първите, но за всички, и развити, и развиващи се, е необходимо да се прави
постоянно обновяване на образователните системи, що се отнася до екологията.
У нас в средното образование екологията също се включва към задължителния
учебен материал. Разглежда се в предметите География, Химия, Биология и други,
но все още не е обособена като самостоятелна дисциплина и се правят „първите
стъпки“ в екологичното възпитание. Това определя актуалността на проблема.
Целта на настоящия доклад е проучване и анализ на учебното съдържание по
география в гимназиалния курс, касаещо екологичната тематика и екологичното
възпитание.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Анализ на учебното съдържание по география в гимназиалния курс
В учебниците по география екологията е застъпена най-вече в уроците от т.нар.
раздел „Природна география“. Тя се занимава с изучаването на обектите и
явленията в атмосферата, литосферата и хидросферата, които са трите основни
компонента на околната среда. Сведенията, които се дават за екологичните
проблеми в световен и локален мащаб са обективни, но също така не достатъчно
задълбочени.
Проучванията ми по тази тема се базират на информацията от учебниците по
„География и икономика“ за девети и десети клас на издателство „Булвест 2000“.
Учебният материал, който се разглежда и за двата класа от раздела „Природна
география“ , включва уроци за климата, хидросферата, атмосферата, почвите, като
за девети клас тези теми съдържат принципната информация по поставените
въпроси, а за десети клас-конкретно за България. Съответно екологичните казуси,
които се представят, са в първия случай глобални, а във втория – глобални,
регионални и местни.
Запознаването с различните екологични замърсявания и действието на
антропогенния фактор в сфери, които се разглеждат в материалите и за двата
класа, са представени и сравнени в таблица 1:
Таблица 1.Екологични проблеми, разглеждани в учебниците за девети и десети
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В учебника по География и икономика за девети клас е включена също
информация относно основните задачи на географията, сред които е и „изучаването
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на глобалните, регионалните и местните екологични проблеми, като търси научно
обяснение за възникването им“[1]. Обяснено е значението на науките Геоекология,
Екологичен мониторинг и Екологична политика, разяснено е и понятието
„екологизация“, което през последните години става все по-значимо за всички сфери
от науката и живота като цяло. Има също така и урок „Природни рискове“, в който са
представени най-честите явления, класифицирани като „екологични катастрофи“,
които могат да бъдат природни и антропогенни. а също и урок „Природни ресурси“, в
който е засегната темата за невъзобновимите природни ресурси, които хората
използват прекомерно. В урока за световните екологични проблеми са посочени найосновните глобални проблеми в сферата на екологията и са представени решения
за предотвратяването им.
В учебника за десети клас антропогенният фактор е разяснен и относно
формирането на релефа на България. „То е свързано с различни стопански
дейности като добив на полезни изкопаеми, земеделие, строителство, и се проявява
като рушително и акумулативно“ [2]. В урока за полезните изкопаеми на България
има подробна информация за въглищата, нефта и природния газ, но не се
споменава за голямата вреда, която причиняват най-вече на атмосферата.
Посочени са геоекологичните проблеми като унищожаване на цели природни
комплекси, замърсяване на въздуха и водите с токсични вещества, поява на огромни
котловини вследствие експлоатацията на земните площи и др. Споменато е , че
днес в страната ни се провеждат множество мероприятия като рекултивация на
нарушените терени и природни системи. Разгледани са и проблеми, свързани с
опазването на биоценозата в страната: „една пета от горите в България са
унищожени при строеж на транспортни магистрали, при открития добив на полезни
изкопаеми, при строеж на язовири, при строителство на промишлени предприятия
или селища“[2]. Дадено е обяснение и по какви причини е създадена „Червената
книга на България“ и каква функция изпълнява за опазването на растителния и
животинския свят на територията на страната. Голяма част от материала за десети
клас обхваща икономическата география. Секторите в икономиката са разгледани
много подробно, но информацията относно екологичните проблеми, предизвикани
чрез различните дейности от всеки сектор, се свежда до това, че промишлеността и
автомобилният транспорт са основни екологични замърсители и че всеки регион на
България се характеризира с един или няколко източника на екологично
замърсяване с различни интензивност, характер и овладяване на проблемите.
Екологичните проблеми, показани чрез таблица 1, са едни от най-актуалните
не само за нашата страна, но и в глобален аспект. Посочени са основните
замърсявания, главните им причинители и мерки, които се взимат с цел контрол и
опазване от замърсяване. Също така, обаче, е необходимо да се разгледат тези
вредни последици от човешката дейност по-задълбочено, за да се достигне до
решения относно това какво би могъл да прави всеки човек, за да допринесе за
намаляването на тези вредности и замърсявания в околната среда.
В българската образователна програма по география и икономика ясно се
вижда, че са посочени екологични проблеми от антропогенен характер, някои от тях
са и обяснени, но информацията не е пълна и не е наблегнато на методите, чрез
които хората биха могли да спомогнат за опазването на околната среда от
вредностите, предизвикани от антропогенната дейност. Също така е изключително
важно, още в най-ранна възраст децата да бъде запознати с основните екологични
проблеми и с начините за тяхното предотвратяването, тъй като постигането на
екологично възпитание и култура става най-естествено още в началото на
формирането на самосъзнанието в децата. След това в учебните заведения това
самосъзнание да бъде надграждано и дооформено така, че в действителност да се
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повлияе благоприятно върху околната среда чрез действията и постъпките на
цялото общество. Това е необходимо, защото и най-малките действия от наша
страна влияят силно върху състоянието на биосферата на нашата планета.
Проблемите на екологичното възпитание в средното образование в Р.
България могат да бъдат намалени с въвеждането на адекватни и подходящи
методи, чрез които да се достига до определени изводи за екологичните казуси и по
този начин да се изграждат поколения с мислене с грижа за природата. Методите,
които ще бъдат много подходящи и увлекателни за прилагане при обучение и
екологичното възпитание в образователната ни система, без тя да бъде натоварена
и то още от ранна възраст, са т.нар. интерактивни методи. Според дефиницията
всеки метод може да бъде превърнат в интерактивен, ако се изпълни следната
връзка: въздействие-взаимодействие-обсъждане [3]. Въздействието се постига като
се постави даден казус пред аудиторията, в случая екологичен. Взаимодействието
се изразява в това всеки участник в аудиторията сам да разсъждава по поставения
проблем относно характера му, причините за пораждането му и методите за
предотвратяването му. Обсъждането се осъществява при изведени изводи
вследствие на процеса. Взаимодействие, като всеки индивидуален участник или
екип представи на другите своите разсъждения по зададения въпрос и всички
заедно достигат до едно или няколко решения. Така например, ако в час по
география и икономика се постави като проблем замърсяването на атмосферата,
всеки екип или индивид ще разсъждава относно причините, видовете, източниците и
мерките за опазване от това замърсяване. След като всички са готови, започва
обсъждането. Тогава един екип би предложил като решение да се използват като
енергиен източник възобновимите източници като слънчева светлина, вятър,
приливи и отливи. Друг екип ще допълни с това да се залесяват всички възможни
места покрай и в населените места, тъй като дърветата са „белите дробове на
Земята“ и т.н. Накрая всички екипи избират няколко от предложените решения, които
са най-ефективни и в същото време най-лесно постижими.
Съществуват множество идеи за провеждането на интерактивно обучение, но
най-популярните на този етап са:
1) SWOT – анализ – при него се определят силните и слабите страни на
поставения проблем, както и възможностите за предотвратяването му и
рисковете при пренебрегването му

Фиг. 1. SWOT – анализ
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2) Пирамида – в основата на пирамидата се записва поставения въпрос. При
представянето на идеите на всеки екип се записват всички решения, които са
одобрени от цялата аудитория, като се подреждат в такъв ред, че колкото поблизо до върха на пирамидата се намира дадено решение, толкова то да е
по-ефективно, като накрая се избира само едно от всички, записани в
пирамидата, което да е единственото най-добро решение на поставения
въпрос.
3) Brainwriting (снежна топка/лавина) – поставя се казус пред учениците и се
записват отговорите на всеки един. След това учениците обсъждат кое
решение е най-подходящо за конкретната ситуация и избират него.
Интерактивните методи са много на брой и е доказано, че са изключително
ефективни при усвояването на нов материал от всякакви възрастови групи, затова в
развитите държави все по-често се използват както в детските градини, така и в
гимназиите и университетите. През последните години започват да навлизат и в
нашата образователна система, но е необходимо този процес да се осъществява с
по-забързани темпове, защото това би имало само положителни последици както
върху преподавателите, така и върху учащите.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Всяка сфера от науката и образованието може да бъде представена по
достъпен и интересен начин, така че да се провокира мисленето в участващите и да
се дават наистина ефективни решения на поставените проблеми. Този начин на
запознаване с екологичните проблеми би бил наистина полезен, тъй като в тази
сфера все още има възможност за поява на множество иновации и нововъведения,
които лесно и непринудено биха се появили в една приятна и интригуваща ума на
настоящето и на идните поколения учебна среда.
От направения анализ става ясно, че е необходимо задълбочено изучаване на
самостоятелно обособена дисциплина и екология и опазване на околната среда в
средния общообразователен курс. Поставена в други дисциплини екологичната
тематика остава на втори план и по този начин не може да се формира адекватно
екологично самосъзнание и дисциплина.
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Екологичното възпитание като част от обучението по Химия и
опазване на околната среда в средния общообразователен курс
Автор: Лиана Янева
Научен ръководител: доц. д-р Маргарита Филипова
Abstract: The purpose of this report is to give a credible information about the ecological
preparation of the Bulgarian students in the chemical area. This is very important, because one of
the biggest environmental pollutants is the industry, which has strong connection with chemistry.
Practical methods for interesting and easier education are offered because they can be very
helpful to comprehend the subject.
Key words: chemistry, environmental, pollution, plastics, practical methods for studying

ВЪВЕДЕНИЕ
В днешно време екологията придобива популярност с все по-голяма сила.
Наличието на екологични проблеми, водещи до природни катаклизми и
увеличаването на рисковете от такива през последните десетилетия налага
изучаването на дисциплина по екология и опазване на околната среда като
задължителна подготовка в училище, като целта е по този начин да се изгради и
развива екологично възпитание в децата и учащите. В българската образователна
система не е поместена все още самостоятелна дисциплина по проблемите на
екологията, но различните аспекти, които обхваща, са поместени в предмети като
География и икономика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на
околната среда, Физика и астрономия и др., чиито обекти на изучаване са засегнати
в определена степен от екологични замърсявания.
В учебния план по география се изучават подробно обектите, състоянието,
закономерностите и процесите в атмосферата, литосферата, хидросферата и
биоценозата. Екологични проблеми, които биват разглеждани, са парниковият
ефект, замърсяването на водите и почвите, които в повечето случаи са необратими.
Екологията в учебния план по биология се свежда най-вече до междувидовите и
вътревидовите отношения на видовете, въздействието на тези взаимоотношения
върху популациите им и влиянието на тези процеси върху останалите обекти на
екосистемите. Някои сфери на физиката се занимават с изследване законите на
природата, които поддържат баланса на цялата биосфера на нашата планета и по
този начин се доставя информация за неутрализирането на еко проблемите и
появата на иновации, каквито са възобновяемите енергийни източници[3]. Учебният
план по химия включва много широк диапазон от екологични проблеми, свързани с
промишлеността, производството на изделия от пластмаси, синтетични материали,
бои и др., които са опасни и силно токсични, но също така и много широко
разпространени през последните десетилетия.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Учебният план на общообразователния среден курс на територията на
Република България по Химия и опазване на околната среда разглежда тематика,
свързана до голяма степен както с полагане основите на дисциплината, така и в
разясняването на причините за вредностите на много голяма част от използваните в
днешния бит материали. В учебниците за осми, девети и десети клас по химия са
включени темите за пластмасите, амоняка, синтетично миещите вещества, анилина,
серните и азотните оксиди, предизвикващи киселинни дъждове и други екологични
проблеми, органични съединения, сред които бензен и бензенови производни,
съединения на метали и неметали с вредно въздействие върху околната среда и
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човека и пр.
Представената информация в учебника за девети клас е много полезна и значима за
придобиването на ясно съзнание в учащите относно екологичните казуси, тъй като
са представени химичните реакции, които се проявяват при взаимодействие на
разглежданото в конкретния урок вещество с елементи от околната среда, а също
така и последиците, които се наблюдават както върху компонентите на околната
среда, така и тези, върху живите организми, най-вече човека. Материалът за
изучаване от осмокласници и десетокласници не е съсредоточен до такава
степенвърху вредностите от изучаваните елементи, както този за девети клас, но се
споменава основната фактология за някои от тях.
Проведeна анкета сред ученици от десети, единадесети и дванадесети клас с цел да
се проследи какъв процент от предоставената в учебниците по Химия и опазване на
околната среда за средния общообразователен курс информация е усвоена и дали е
достатъчна за формиране на екологично самосъзнание в учениците.
Анкета 1 (по учебника за девети клас по Химия и опазване на околната среда):
1. Киселинните дъждове от какво се причиняват и защо се считат за екологично
замърсяване?
2. От какво се причинява парниковият ефект и с какво допринасят хората за
засилването му?
3. Как синтетично миещите вещества влияят на околната среда? Дайте примери.
4. Как попада фенол в океаните и какви са последиците върху живите организми,
обитаващи водоемите?
5. Анилинът вреден ли е за човека? Ако да, защо?
6. Пластмасите трябва ли да се подлагат на горене?
7. Какви мерки трябва да се взимат, за да се намали вредното въздействие на
пластмасите в бита на хората?
В провеждането на анкетата взеха участие девет ученика от различни градове, сред
които Русе, София, Пловдив, Чирпан, Сливен. Двама от анкетираните са много
добре запознати с основните екологични казуси и отговорите им на почти всички
поставени въпроси в анкетата са пълни, ясни и с посочени примери в подкрепа на
твърденията им. Други двама ученици разчитат за участието си в анкетата на
знанията, придобити в домашни условия, тъй като в учебните им заведения много
рядко се водят дискусии по посочените теми. Останалите участници в анкетата имат
представа каква е същността на проблемите, но тя не е пълна и по някои пунктове
от въпросника е крайно недостатъчна или недостоверна.
Най-затрудняващите анкетираните въпроси са за анилина, фенола и синтетично
миещите вещества. Трима участници в анкетата знаят какво представляват
веществата, а двама могат да дадат пример по какъв начин те замърсяват околната
среда. Относно един от най-сериозните и медийно актуални проблеми – глобалното
затопляне – познанията на учениците не са конкретизирани и достатъчни за
формирането на екологично поведение. Повечето посочват, че основният
причинител са „парни газове“ или „въглеродният диоксид“, но процесът, който
протича, е вярно и точно обяснен само от един от анкетираните. Пластмасите са
веществата, на които най-много е обърнато внимание в учебните заведения според
получените резултати от приложената анкета. Всички участници са единодушни, че
това са вредни за човека производства, като 30 % от анкетираните ученици имат позадълбочени познания в областта. Въпросът за необходимите мерки за
предотвратяване на ежедневното замърсяване с пластмаси от бита е
задоволително отговорен само от един участник в запитването, който поставя
акцент върху ограничаването на употребата им до минимум и изхвърлянето им в
контейнери, след което да бъдат рециклирани и използвани отново в
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производството. Според информацията в учебника за девети клас по химия
„Битовите мерки, които трябва да съблюдава всеки човек, са спазване на
карантинните срокове; подробни упътвания за ползване на бои, лакове, лепила;
интензивно проветряване на помещението; ….; полимерните строителни материали
да не се горят; незабавна евакуация при пожар, отстраняване на горелите предмети
и др.“[2]
Добрите познания за химичното въздействие върху околната среда са от жизнено
важно значение, тъй като в повечето производствени процеси се разчита на химични
вещества, но някои химикали крият рискове за човешкото здраве и околната среда
[4]. В учебната програма за средния общообразователен курс задължителната
подготовка по Химия и опазване на околната среда включва информация за
химичните и синтетични производства, които в настоящето се употребяват все позасилено, но според резултатите от проведената анкета, тя не е достатъчна, за да
допринесе за изграждането на осъзнато и целеустремено екологично поведение,
което ще спомогне за запазването на баланса между екосистемите на нашата
планета.
Подобренията, които биха дали положителни резултати за постигане на целта – да
се формира екологично възпитание и отношение към компонентите на околната
среда – е необходимо да бъдат пригодени за провеждане по време на часовете по
химия в училищата според одобрената от Министерството на образованието учебна
програма и също така да бъдат интересни и лесно усвояващи се от учениците.
Такива методи са лабораторните и практическите упражнения. Те са планирани и в
настоящата учебна програма, но се наблюдава силно акцентиране върху
теоретичната част от задължителната подготовка за средния общообразователен
курс. Това е така, тъй като не всички учебни заведения разполагат с необходимите
условия и реактиви за работа с химични вещества, но съществуват различни начини
за практическо изучаване на материала, особено когато е свързан с екологията.
Пластмасите са добре познати като същност според резултатите от проведената
анкета, но мерките за ограничаване на прекомерната им употреба в ежедневието ни
не са ясно изяснени и участниците са затруднени с отговора на този въпрос. Един от
начините, по които практически биха могли да се разяснят дейностите, които всеки
ученик би могъл да извършва за решаване на този казус, е да се стимулират
учениците да използват пластмасовите изделия многократно, а не еднократно. Това
може да се получи като през определен период от време се организират изложби на
3D-форми на молекулния, атомния или йонния строеж на вещества или табла с
разяснение на ковалентните връзки, които се появяват между атомите на повечето
органични съединения, от материали като пластмасата, които се изучават по
дисциплината Химия и опазване на околната среда. По този начин, ако поставеното
условие е за направата на такива макети и модели да се използват само пластмаси,
които след употреба в бита стават ненужни, биха се оползотворили множество
отпадъчни пластмаси по един много добър и интересен начин. Така мисленето на
учениците ще се насочи в посока на това да подбират ненужните в бита
пластмасови изделия и да ги оползотворяват пълноценно.
Друг подобен начин за практическо разрешаване на проблемите е да се
възпроизведе явление като парниковия ефект в лабораторни условия. За
провеждането на такъв опит са необходими единствено прозрачна пластмасова
кутия с капак, пулверизатор, термометър с поставка, електрическа лампа, тъмна и
светла почва. Дъното на пластмасовата кутия се застила със слой от два или три
сантиметра почва или пясък, които се овлажняват с пулверизатора. От картон се
прави поставка за термометъра, която се вкопава в слоя почва и се поставя
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термометърът. След това кутията се затваря с капака. След като температурата
вътре в кутията се изравни с външната, се отбелязва и се включва електрическата
лампа. През интервал от двадесет минути е необходимо да се записва промяната на
температурата в пластмасовата кутия. При достигане на две до четири
температурни показания след включването на електрическата лампа тя трябва да
бъде изключена и да се изчака изравняването на температурите в пластмасовата
кутия и атмосферната извън нея. После капакът се отваря, почвата се навлажнява
чрез пулверизатора отново и експериментът се провежда отново, но този път
пластмасовата кутия не трябва да бъде затворена с капака. При включването на
електрическата лампа температурата в съда се измерва на всеки двадесет минути.
След това се правят сравнения на измерените температури в съда с и без капак и се
правят изводи.
Такъв вид мероприятия ще допринесат за появата на знания по лесен и приятен
начин, които ще са свързани с това какво може да правим в ежедневието си, за да
намалим замърсяването на околната среда.Когато учениците се провокират да
проявят креативност и да мислят по даден проблем, тогава теоретичната
информация, която им е предоставена в учебниците става основа на практическите
упражнения, които затвърждават положената основа и знанията стават активни за
много дълъг период от време, което е предпоставка за формирането на екологично
възпитание и поведение за цял живот.
Заключение
Необходимо е по-детайлно обособяване на темите, касаещи опазването на
околната среда, а също и повече практически упражнения. Полезно би било
изработването и употребата на макети и модели от пластмасови отпадъци и
възпроизвеждането на някои процеси в лабораторни условия.
Като цяло обаче съдържанието на екологичната тематика в дисциплината Химия и
опазване на околната среда е твърде непълно и недостатъчно, за да осигури
адекватно екологично възпитание и съзнание у подрастващите.
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Екологичният мониторинг на България като част от европейската
система за мониторинг
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Abstract: The purpose of this report is to evaluate the differences between the Bulgarian
monitoring system and the European monitoring system. In this way we can improve our own
national monitoring system. The key factors of the Bulgarian and the European monitoring systems
have been observed. An analysis of the efficiency of the Bulgarian monitoring system has been
made. Monitoring
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ВЪВЕДЕНИЕ
Мониторингът
представлява специална
информационна система за
повтарящи се наблюдения и анализ на един или повече елементи върху
състоянието на природната среда, предназначена да регистрира, преценява и
прогнозира въздействието на антропогенните фактори.
Мониторингът на околната среда е система за наблюдение и контрол за
състоянието на околната на човека среда с цел да се разработват мероприятия за
нейното опазване, за рационално използване на природните ресурси, за
предупреждение при ситуации критични, вредни и/или опасни за здравето на
хората, живите организми и техните съобщества, природни комплекси и обекти.
Целта на мониторинга не е само пасивна констатация на факти, но
провеждането на експерименти, както и моделирането на процеси в качеството на
основа за прогнозиране.
Системата, чрез която се наблюдават, анализират и прогнозират
измененията в състоянието на биосферата, настъпили или настъпващи вследствие
на антропогенното въздействие се нарича екологичен мониторинг.
Екологичния мониторинг е система за наблюдение, анализ, оценка и
прогнозиране на състоянието на компонентите на околната среда, но не се включва
намеса в нея. Екологичния мониторинг само дава необходимата информация за
такава намеса [5].
ИЗЛОЖЕНИЕ
Национална система за мониторинг на околната среда
Отделните държави организират екологичен мониторинг на национално ниво.
Резултатите от наблюденията се използват за вземане на управленски решения и
за развитие на международното сътрудничество. Изградената у нас система за
екологичен мониторинг се нарича „Национална система за мониторинг на околната
среда“ (НСМОС). Тя се регламентира със Закона за опазване на околната среда
(обнародван в ДВ. бр. 91 от 25 септември 2002г.)
Тя е продължение на Единната национална автоматизирана система за
опазване на околната среда (ЕНАСООС) от 1988г., актуализирана през 1990 и 1994
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г. в Национална автоматизирана система за екологичен мониторинг (НАСЕМ).
Националната система за мониторинг на околната среда е комплекс от
измервателни, аналитични и информационни дейности, чиято цел е осигуряването
на своевременна и достоверна информация за състоянието на компонентите на
околната среда и факторите, въздействащи върху тях, въз основа на която да се
правят анализи, оценки и прогнози за обосноваване на дейностите по опазване и
защита на околната среда и човешкото здраве от вредни въздействия [1].
Националната система за мониторинг на околната среда включва
националните мрежи за мониторинг на всеки отделен компонент на околната среда (
въздух, води, почва и т.н.).
Задачите на НСМОС са :
1. Провеждане на наблюдения на националните мрежи за определяне
състоянието на компонентите на околната среда.
2. Обработване, анализ, визуализация и съхраняване на информацията от т.1.
3. Осигуряване на информация за оперативен контрол.
4. Прогнозиране на състоянието, оценка на риска за околната среда и
разработване на предложения за подобряването й.
5. Информационно осигуряване на органите на изпълнителната власт и
обществеността.
6. Създаване и поддържане на специализирани карти и регистри на
компонентите на околната среда и на факторите, които им въздействат.
7. Обмен на информация за състоянието на околната среда с Европейската
система за мониторинг.
НСМОС трябва да предоставя информация на Европейската система за
мониторинг относносъстоянието на всеки един от компонентите на околната среда в
рамките на държавата. Тази информация трябва да се обновява ежедневно онлайн
в сайта на изпълнителната агенция по околната среда “eea.government.bg”.
Разполагането с такъв набор от информация за всяка една страна членка на ЕС
спомага за лесно следене и контрол на замърсяването на околната среда във всеки
един аспект.
Особено внимание се обръща на емисии, които могат да имат потенциален
трансграничен характер (въздух, води и радиологичен фон).
Някои от данните от провежданите мониторинги на компонентите на околната
среда се предоставят на обществеността. България работи относително добре за
изпълнението на политиката за повишаване на информираността на различни
обществени групи по въпросите на околната среда. Специално внимание се отделя
на използването на електронните средства за достъп до информация. Създават се и
се развиват публичните бази данни и регистри с информация за околната среда и се
актуализира Националният електронен каталог на източниците на екологична
информация, който е поставен на страницата на ИАОС. Той представя данни за това
кои институции в България, каква информация за околната среда събират,
съхраняват и предоставят на обществеността. Продължава работата по улесняване
на достъпа на обществеността до достоверна и навременна информация за
околната среда, прилагайки съвременни информационни средства. Осигурява се
публичен достъп до онлайн услуги, предоставяни от информационните системи за
мониторинг на компонентите на околната среда, в това число: Националната
автоматизирана система за контрол на качеството на атмосферния въздух,
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Информационната система за разрешителни и мониторинг при управлението на
водите, Информационната система към Националната система за мониторинг на
биологичното разнообразие, Регистъра на защитените територии и защитените зони
в България, Регистъра и базата данни на вековните дървета в България, Регистрите
относно управлението и мониторинга на отпадъците и др. Липсват, обаче,
достатъчно инициативи за провеждане на мероприятия сред учениците, което е от
особено значение за екологичната отговорност в подрастващите.
Европейска система за мониторинг на околната среда
Европейската система за мониторинг на околната среда разполага с така
нареченият „ обединен изследователски център - JRC“. Той наподобява нашите
системи за мониторинг, но е много по-развит. JRC работи с:
Програмата „Коперник“ (Европейската програма за наблюдение на Земята);
Рамковата директива за водите;
Рамковата директива за морската стратегия;
Директивата на ЕС за сигурност на храните;
Европейският устав за климата;
Стратегията на ЕС за устойчиво развитие;
Директивата за качеството на атмосферния въздух и за чистотата на;
атмосферния въздух за програма Европа.
JRC участва в многобройни дейности за мониторинг на околната среда, които
следят:








 Постепенното увеличаване на броя на замърсителите на околната среда в
нашите екосистеми.
 Нарастващият недостиг на храна и вода.
 Бързотоизменение на климата изразено в зачестени природни бедствия и
опасности.
JRC подкрепя прилагането на глобалните политики, които са свързани с
гореизброените такива на ЕС. Също така, JRC допринася за обмена на найдобритеметоди, за развитието и подобрението на методите за мониторинг на
околната среда [2].
Мониторинг на въздуха - JRC
JRC поддържа дългосрочен мониторинг на парникови газове, по-специално в
рамките на „Европейската Интегрирана система за следене на въглерода“(ICOS) и
чрез дейности в рамките на Коперник - Европейската програма за наблюдение на
Земята. JRC следи и оценява ефектите от замърсяването на въздуха и изменението
на климата на Земята, за да определи ефективността на политиката на ЕС и за да
се осигурят ранни предупреждения за потенциални рискове[2].
Mониторинг на водите - JRC
Работата на JRC свързана с мониторинг на водите включва :
мониторинг на качеството на водата и оценка на въздействието на различни
замърсители и химикали.
 мониторинг на водните и морски екосистеми.
 осигуряването на ранни предупреждения и управление на риска.
 контрол на наводненията и сушите.
 мониторинг на водното количество в Европа и по света.
Мониторинг на услугите в екосистемите– JRC
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Една от основните роли на JRC в тази област е да осигури средства за
мониторинг на екосистемите и агросистемите, и да допринесе за разбирането на
взаимодействието между развитие, околната среда и сигурност. JRC изпълнява тази
роля чрез участие в дейности по мониторинг в близко до реалното време - с
помощта на сателитни данни и специализирани геопространствени системи за
обработка на информацията.
Мониторинг на пожари, суша и наводненията - JRC
JRC се фокусира върху подобряването на системите за ранно
предупреждение, мониторинг и оценка на пораженията от природни бедствия.
Моделирането е основен инструмент за оценка на ефектите от изменението на
климата и появата на природни явления като горски пожари, наводнения и
засушавания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основният проблем за правилното функциониране на националната система
за екологичен мониторинг е все още недоизградената информационна система
между различните й нива. Работи се и по подобряването на комуникационните,
техническите и програмни средства в отделните поделения на Министерството на
околната среда и водите.
Освен това не са уеднаквени пределно допустимите концентрации, които се
използват като основен показател при определяне на степента на замърсеност на
компонентите на околната среда в отделните страни. Това затруднява
сравняването, анализа и определяне на правилните мерки за защита на околната
среда при трансгранично замърсяване.
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Концепция за чаен павилион в Канев център
Алина Афанасиевна Топалова, Бирджан Ерджан Хасан
Научен ръководител - проф. Диaна Антонова
The main purpose of the Tea House&Patio is: to make the relationship between teachers and
students stronger. Place where they can talk fluently and solve problems together, share new ideas between
each other, make new friends and contacts. Also a place, where the customers can relax inhaling the
aromatic cup of tea in a good and calm atmosphere.
Key words: university, tea house, tea to go, sweets, e-menu, teachers, professors, colleagues,
students.

ВЪВЕДЕНИЕ
Чаят е втората най-популярна напитка в света, отстъпвайки само на кафето.
Счита се, че чай се пие от 16-ти век. В някои държави той е повече на почит,
отколкото в други. В страните с по-суров климат той е задължителен, като средство
за сгряване и се консумира всеки ден. В България все още културата за пиене на
чай е слабо развита. Влезте в някое кафене, седнете удобно и отворете менюто.
Потърсете най-евтината напитка и ще откриете, че това е… чаят. Друг е въпросът
доколко онова, което възприемаме у нас като чай и се предлага по местата за
хранене, може наистина да се нарече така. Може би отговорът на въпроса защо
българите не обичат да пият тази благородна напитка се крие и във факта, че в
повечето случаи не знаем как да си приготвим един истински чай.
Въпрос на предизвикателство е и в нашия град да се появят малки, но добре
заредени магазинчета с истински плодови и билкови екстракти и листа от чай,
събрани от цял свят, да се отворят специални чайни, а в добрите заведения да се
спре да предлагат пакетчета с неясно съдържание.
Нашата цел е да допринесем за повишаване на културата за пиене на чай чрез
представяне на концепция за създаване на Заведение за чай в Канев център. Нека
си представим множество рафтчета – пълни със сортове чай от цял свят, всеки със
своя аромат и вкус. Едно място, където можеш да намериш богата селекция от кани,
чайници и изрисувани сервизи от фин костен порцелан, както и да поглезиш
сетивата си с вкусен домашен шоколад и други ръчно приготвени сладкиши.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Нашата идея за Чаено заведение възникна след дълго обсъждане на мнения и
различни сценарии за поднасянето на напитката по различни начини, подходящи за
всеки сезон на годината. До идеята за заведение стигнахме от направата на т.н.
„павилиони” за чай, които да бъдат разположени на ключови места в града само
през зимния сезон. След по-дълбоко вникване в същността, решихме да създадем
първо концептуален проект за заведение, като тези павилиони да бъдат част от него
като следствие от развитието на „чаена верига”, предмет на малък бизнес. Така
хората от по-отдалечените квартали на града, няма да има нужда да изминават
разстоянието до самото заведение, а ще могат да закупят желаният от тях продукт
на една ръка разстояние – на място със специално предназначение (павилион за
чай).
Основната задача е новосъздаденото заведение да се превърне в едно от найразпознаваемите места, когато говорим за горещи напитки и менюто да е събрало
разнообразие от традиционни аромати.
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За да проучим потребителските вкусове, в рамките на 24 часа проведохме
анкета с няколко основни въпроса, от които можем да изясним колко човека биха
посещавали ежедневно подобно заведение, какъв сорт биха предпочели, колко биха
дали за чаша ароматен чай.
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*Представените резултати са от анкета, проведена в рамките на 24 часа в интернет пространството.

102 души откликнаха на блиц анкетата, от което можем да направим извод, че
това може да се превърне в едно добро решение за Висшето учебно заведение.
Чаеното заведение ще е разположено на територията на Русенски университет
– в Канев център с обща площ 169 кв. м. Целта е заведението да предостави
условия и приятна атмосфера за по-добра комуникация между неговите посетители
– предимно студенти, преподаватели и гости на универитета. Като едно
потенциално средище на интернационални кулинарни пътешествия в Kaneff Tea
Hause§Patio ще може да се избира от над 40 вида чай. Английски, микс от диви
плодове, сушени портокали, кайсия или дюля. „Добро утро” предложения са такива
от типа на запарка с гуарана, а „Аfter 12” е идея за туширане на работния стрес с
микс от мащерка и мента, сервиран в специална филтър кана с бисквитка и по
желание овкусен с домашен мед от зелените зони на резервата „Русенски Лом” и
резен лимон. Предвижда се заведението да работи всеки ден от седмицата от 9:00 –
20:00 часа, а през почивните дни (събота и неделя) от 13:00 до 22:00 часа.
Продуктовата листа на заведението ще включва в себе си продажба на различни
видове чай, както от България така и вносен от други държави (Русия,
Великобритания, Китай, Япония, Турция, Германия и др.). Ценовият диапазон на
една чаша напитка с вместимост 400 мл с комплимент от заведението ще е от 2,00 –
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5,00 лв. Чаят ще бъде поднасян в чугунен сервиз с обем от 600 мл до 800 мл, както и
порцеланов сервиз с обем от 400 мл до 1 л. Към всеки закупен вид чай ще бъде
предлаган мед и захар, както и сладко с определени видове поднесен чай. Ще има
възможност за закупване на по-голямо количество чай, в опаковки на стойност от
6,00 – 7,00 лв.
Разширената концепция е създаването на чайна в истинския смисъл на думата,
където може да намериш видове от цял свят, а самото сервиране да е цяла
церемония. По предварителни проучвания1 едни от най-харесваните вкусове са
сладък бадем и дива череша, поднесени в малки керамични чайници, и защо не
всичко това, като си седнал на земята върху големи възглавници, направо като вид
медитация. Някои от предвидените видове лакомствата, като - различни домашни
курабийки, сушени плодове или локум ще се поднасят с поръчаните горещи напитки.
А отделно ще имат възможността за закупване на различни видове сладкиши, за
консумация на място или „to go”, като кифлички, кексчета, шоколадови бонбони,
бисквитки, тарталетки, на които цените ще варира в зависимост от поръчания
продукт. Музиката в заведението ще е предимно спокойна и приятна, както и
атмосферата ще бъде изпълнена с нежен и приятен аромат на чай. Планирано е по
стените да има легенди за чая, а по масите да са изложени правила, по които се пие
напитката.
По предложение на редовните клиенти ще се предлага и продажба на насипен
чай, както от заведението, така и онлайн чрез абонамент и изградена система за
лоялни клиенти. При разрастване на пазара, както сме описали, ще бъдат изградени
павилиони, които ще предлагат услугите за закупване на предлаганите напитки за
изпът: чайове в ценови диапазон от 2,00 – 5,00 лв. и кафеени разновидности - от
около 1,00 до 4,00 лв. Напитките за изпът ще бъдат предлагани в картонени чаши,
при които цените няма да се различават значимо от основните.
От собствени наблюдения, а и от провеждани проучвания се налага
твърдението, че шоколадовите изделия и техните производни са сред най-търсените
дребни подаръци за любими хора. В последните години нивото, визията и предлаганите десерти и шоколадови изделия придобиха доста по-европейски и приятен вид
във много конкурентните заведения. Диференциалното предимството пред другите
сладкарници в региона, следва да бъде изградено като изкушаващо сетивата и
отговарящо на най-високите потребителски критерии заведение, където клиентите
се обгрижват с любов и отношение към вкусните и фини сладкиши.
Темата за изграждането на менюто е припомняне на вкуса на старите майстори
- сладкари и съвременен отговор на очакванията на сетивата на модерния човек кулинарна магия, поднесена с вид на произведение на изкуството, при това чрез
смесване само на натурални продукти, без консерванти. За празнични дни,
1

http://www.goguide.bg/zavedenia/58-OBIChAINItE-MEStA-V-SOFIIa (посетен 05.05.2016)

- 248 -

ХХV INTERNATIONAL CONFERENCE „MANAGEMENT AND QUALITY” FOR YOUNG SCIENTISTS
11 – 12 May 2016, Faculty of Technics and Technologies - Yambol

включването в дневното меню на специални предложения „... с тайни любовни
съставки и щипка магия”, ще придадат на Чайната запомняща се атмосфера на
място, където да се връщащ отново и отново – сам, с приятел или в колегиално
обкръжение.
Предвидено е помещението да се отдава под наем почасово за определени
презентации и тематични лекции (предварително планиран месечен афиш от теми и
презентационни форми), при което такса ще се заплаща само от външни за
университета лица. Наемът на помещението за един час ще е 30 лв. За преподаватели, студенти и служители на университета такса няма да се заплаща. Ще се
предвиждат клубни абонаментни карти, с възможност за трупане на бонус точки и
получаване на съответни награди – сувенири, свързани с тематиката на заведението.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Какво може да е по-приятно от аромата на добре приготвен чай? Аристократичната и същевременно ежедневна напитка, толкова здраво се установя в живота на
един съвременен човек, че дори не може да си представим времето, когато все още
го е нямало.
Не би било правилно да говорим, че чаят не е актуален. В България има
потенциал за приобщаване към традицията за неговата консумация, освен това
определени български сортове се произвеждат и дори се изнасят и продават в други
държави.
Като заключение бихме могли да кажем, че целта на Чаеното заведение Tea
Hause§Patio е да осигури едно по-приятно и спокойно място за обсъждане на идеи;
да служи като предоставяне на място за организиране на събития и провеждане на
лекции в удобно за това време.
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Система E-menu (Електронно меню).
Алина Афанасиевна Топалова
Научен ръководител доц. Д. Гунев
E-menu – combination of innovative technologies, good mood and vivid impressions. Your
customers will always have full information about every meal or drink and will appreciate the big choice you
are providing them. The visualization settings allows you to create your own unique graphic template which
can be combined with the atmosphere of your café or restaurant. Adding multi-language support to your emenu will allow you to get over the language barrier and will guarantee your customers comfort no matter the
language they speak.
Key words: e-menu, design, restaurant, café, tablet, innovative, technologies, software, unit for
operation control.

ВЪВЕДЕНИЕ
Е-menu или електронно меню - това е интерактивна система за поръчки, която
се използва в кафенета и ресторанти като модерна алтернатива на хартиеното
меню. Е-menu дава възможност за обслужване на ресторантите на ново ниво,
привлича посетителите и помага не само да спестяват, но и да печелят повече.
Приложението позволява да се намали до минимум времето за чакане на клиентите
при взимане на поръчката; отпада необходимостта да се опитват да привлекат
вниманието му, когато искат да поръчат нещо допълнително или просто да си платят
сметката; намаляват се и грешките, произлезли от неправилно разбрана или
записана поръчка. Работата с приложението е лесна и удобна и за клиентите, и за
персонала. На масата се поставя таблет със самата система E-menu или баркод,
който се сканира от потребителя и му позволява директно да свали приложението за
Е-menu от Google Play Store. Това е достатъчно, за да се зареди менюто на
заведението в устройството – обедно меню, салати, предястия, основни ястия,
напитки и пр.. Посетителят има възможност да разгледа снимките на различните
ястия, както и да се запознае със съставките в него, грамажа и цените. Нещо повече,
ако иска, може да промени някоя от тях – например, да премахне лука от салатата
или пък канелата от капучиното. След като направи своя избор, изпраща поръчката,
която получават сервитьорите и кухнята. Специален бутон „покажи сметката до
момента“, която ще позволи веднага да платите, ако е необходимо, без да чакате,
сервитьора да се освободи, за да я донесе. В случай, че имат някакво оплакване или
препоръки, клиентите могат да се свържат и с управителя. В бъдеще би могло да се
инсталира и плащане на момента с дебитна/кредитна карта чрез ПОС терминал,
който ще е прикрепен до самия таблет. Програмата позволява при желание да се
направи модификация, която да позволи на клиентите да направят поръчката си още
от офиса си, така че когато дойдат в заведението, тя вече да бъде готова.
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Фиг. 1
ИЗЛОЖЕНИЕ
Съществуват 4 възможни варианта за изпълнение на системата E-menu:
1. Преносим вариант – Сервитьора носи таблет на Гостите, вместо хартиеното
меню. С помощта на този вариант Вашият Гост ще има възможност бързо и
лесно да намери ястия и напитки на негов вкус и самостоятелно да направи
поръчка. Интуитивно лесен интерфейс, апетитни снимки на ястията и
изкачващи предложения на ястия помагат на Гостите бързо да се определи с
поръчката, а на Ресторантите – да увеличат доходите на средния бон. За
сметка на точните и оперативните изпълнения на поръчките се увеличава
доходите от масите.

Фиг. 2

Фиг. 3

2. Фиксирано изпълнение - таблета е фиксиран към масите със специален
корпус-държател. Корпусът е фиксиран неподвижно върху маса или монтиран
на стена. Закрепящата стойка към стената представлява метална стойка с 2
подвижни рамена, която позволя да се избере оптимален ъгъл за преглед и
работа с устройството. Така корпусът гарантира дълготрайност на таблета
(менюто).

Фиг. 4

Фиг. 5
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3. Въз основа на анти-вандалски сензорен моноблок.

Фиг. 6

Фиг. 7

4. Въз основа на eMenuTable - маса със сензорен дисплей. Система eMenuTable
представлява маса с вграден широкоформатен сензорен екран, който показва
интерактивното меню на кафенето или ресторанта – E-menu. Вече не трябва
да се чака сервитьора да донесе меню или да приеме поръчката.
Благодарение на Е-мenu и сензорния екран, могат да се запознаят с менюто,
разглеждайки ярки и „вкусни“ снимки на ястия и напитки на големия дисплей.
Самостоятелно да направят поръчка или да си видят сметката.

Фиг. 8

Фиг. 9

При всеки вариант E-мenu ще бъде изпълнено с висококачествени LCD
дисплеи, с широк зрителен ъгъл и с наситени цветове.
Създавайки E-мenu :







Увеличава се доходите на Бизнеса;
Увеличава лоялността на постоянни клиенти и привлича нови;
Помага да се създаде атмосфера на гостоприемство, съчетавайки в
себе си съвременните технологии, ярки впечатления и комфорт;
Предоставя универсално средство за пряко общуване с клиентите,
позволявайки най-ефективно да информира за всички нюанси на
менюто и допълнителните услуги;
Увеличава качеството и точността, както и ускорява изпълнението
на поръчките на клиентите, намалява разходите и тежестта върху
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персонал.
Електронното меню предоставя възможности като:
 Да се разгледа в детайли предлаганото ястие или напитка;
мигновено да се получи пълна информация за ястието: висококачествени
изображения, подробно описание, съставки, начин на приготвяне и мн. други;
 да се поръчва и да се плаща само с един клик, тогава, когато е удобно;
 да се избере език (многоезикова поддържка);
 да се получи средство за обратната връзка с ръководството на заведението,
във вид на обикновена и лесна анкета.
Всичко това превръща обикновения процес на прелистване на менюто в
увлекателно занимание, създавайки настроение и желание да се посещава
кафенето или ресторанта отново и отново.
С E-мenu се получават уникални преимущества:
 Средния доход във кафенето или ресторанта значително расте;
 Посещаемоста се увеличава;
 Уникалното оформяне ще повиши разпознаваемостта на търговската марка;
При избор на ястия, E-мenu ще предлага и препоръчва допълващи ястия от
менюто към направената поръчка до момента, както и „пакетно меню“, което ще
включва в себе си ястието за деня + подходяща напитка към него (алкохолна и
безалкохолна в зависимост от избора на клиента). Това ще стимулира клиента да
поръчва повече.
Електронно меню премахва значителната част от натоварването на персонала,
намалявайки обема на хартиените разходи, спестявайки излишни движения, време
за вземане и поднасяне на поръчка. В електронното меню ще се виждат
съдържанието на алергени в храните. С Е-мenu по всяко време може лесно да се
добави или да се премахне от асортимента всякакво ястие или напитка. В резултат,
на което клиент няма да узнае, че по определени причини „днес няма възможност да
се приготви това ястие“.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Повече няма да се губят време и пари за скъпи услуги на дизайнерите и
типографиите всеки път, когато трябва да се допълни или да се промени менюто.
Система E-мenu предоставя уникална възможност абсолютно самостоятелно да се
конфигурират настройките й,както и дизайна и елементите на визуализациите.
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Състояние на конвенционалното и биологичното пчеларство в
България и Русенска област
Милен Петров
State of conventional and organic bee keeping in Bulgaria and region of Ruse. The paper
discuss the conventional and organic bee keeping branch in Bulgaria and in Ruse region for period from
2014 to 2015 year. The number of conventional apiaries is grown between 19.4- 52.4 %. The number of
certified organic apiaries has increased by 25 %. For Ruse region number of conventionally grown bee
colony is increased between 8.2 % and 49 %. For organic bee colony has increased by 25%.
Key words: conventional apiary, organic apiary, state bee keeping

ВЪВЕДЕНИЕ
България има дългогодишни традиции при производството на мед и пчелни
продукти, предпоставка за което са разнообразната и богата медоносна
растителност на Балканския полуостров, създаваща отлични условия за
отглеждането на пчели. Благоприятно влияние оказват и подходящите природни,
климатични и екологични условия, които допринасят за постепенното увеличаване
на добива на тези продукти през годините.
СЪСТОЯНИЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНОТО ПЧЕЛАРСТВОТО В БЪЛГАРИЯ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2015 Г.
През анализирания период (2014 – 2015 г.) се наблюдава тенденция на
увеличение както на броя на пчеларите, така и на пчелните семейства в страната.
По предварителни данни на отдел „Агростатистика”, към МЗХ, към 1 октомври 2015
г. броят на пчелните стопанства в страната нараства с 11,3% спрямо година по-рано
до 17 969, а броят на пчелните семейства в тях - с 27% до 747 434. Продължава
окрупняването на пчелините. През 2015 г. средния брой семейства в едно
стопанство се увеличава и достига 41,6 броя, при 36,4 броя през 2014 г., което
представлява с 14,3% ръст на годишна база.
В сравнение с предходната 2014 година, пчелините с до 9 пчелни семейства
намаляват / -16,8%/, както и броя на отглежданите в тях семейства / -14,4%/. При
всички останали групи / до 49, от 50 до 149 и 150 и повече / се наблюдава
увеличение, както в броя на пчелните стопанства с между 19,4 – 52,4%, така и на
пчелните семейства, отглеждани в тях в рамките на 18,3 – 45,8%. Най-значително са
се увеличили стопанствата в категорията от 50 до 149 броя пчелни семейства
/52,4%/, като пчелните семейства в тях са се увеличили с 45,8% спрямо 2014 година.
През 2015 г. броят на професионалните пчелари с над 150 пчелни семейства
възлиза на 971, с 19,4% повече спрямо предходната година, а пчелните семейства
отглеждани в тях нарастват с 18,3%, достигайки 223 754 броя. Средният брой на
семействата на едно стопанство, отглеждащо 150 и повече пчелни семейства е
230,4.
През 2014 г. добитият пчелен мед възлиза на 9 268 тона, а за 2015 г.
производството на пчелен мед достига 11 388 тона, при среден добив от пчелни
семейства за 2014 в размер на 18,1 кг и съответно 19,2 кг за 2015 година.
Здравословното състояние на пчелните семейства е от основно значение за
сектора. Вароатозата продължава да е най-разпространеното заболяване, а нейното
разпространение влияе пряко на здравето на пчелите, а оттам и върху добивите от
- 254 -

ХХV INTERNATIONAL CONFERENCE „MANAGEMENT AND QUALITY” FOR YOUNG SCIENTISTS
11 – 12 May 2016, Faculty of Technics and Technologies - Yambol

тях.
През 2015 г. средната цена при директните продажби на пчелен мед на краен
потребител е 6,83 лв./кг, а на преработвателни предприятия 5,34 лв./кг.
Броят на стопанствата, практикуващи подвижно пчеларство през 2015 година
намалява с 23,9%, до 484, като делът им остава нисък - 2,7% от общия брой пчелни
стопанства. В сравнение с предходната година, бележи спад и броят на пчелните
семейства, включени в подвижно пчеларство - с 11,8%, до 53 734 броя. Сред
факторите, ограничаващи този вид пчеларска дейност остават разпокъсаността на
земеделските стопанства и произтичащата от това липса на пазар на
пчелоопрашването, проблеми с отравяния на пчелните семейства при провеждане
на растително-защитните мероприятия, както и повишените транспортни разходи (с
1,2%). През 2015 г. 59 стопанства разполагащи с общо 7 668 пчелни семейства, имат
сключено споразумение с фермери за опрашване на земеделски култури.
Въпреки постигнатите резултати, като цяло, секторът продължава да се нуждае
от внедряването на нови технологии, по-добър контрол на здравния статус на
пчелните семейства и мерки за подобряване реализацията на пчелните продукти.
СЪСТОЯНИЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНОТО ПЧЕЛАРСТВОТО В ОБЛАСТ РУСЕ
По данни на БАБХ-Русе таблица 1., през 2015 г. броят на професионалните
пчелари в област Русе с над 150 пчелни семейства възлиза на 75,а в страната те са
971 с 19,4% повече спрямо предходната година, 8.2 % от тях са от област Русе .
Най-значително са се увеличили стопанствата в категорията от 50 до 149 броя
пчелни семейства /32,3%/, като пчелните семейства в тях са се увеличили
значително спрямо 2014 година. Значително голям е и дела на стопанствата до 49
броя 49%.
Забелязва се тенденция за развитие в сектора, което се отдава на програмите
за развитие на селските райони и переспективите за развитие през новия програмен
период 2017-2020г.
През 2015 г. добитият пчелен мед в Област Русе възлиза на 900-1000 тона, от
11 388 тона произведени в страната, при среден добив19,2 кг за 2015 година .Но
средният добив за Русе е по голям защото климтичните условия за района са по
благоприятни за пчеларството спрямо вътрешноста на страната.
Общо регистрираните пчелни семейства в област Русе са около
43 000 броя разпределени в различните категории. Реалезираната продукция
по средната цена на едро е на стойност 5 340 000 лв.
Потенциалът на пазара на опрашване в България, определен на база пазара на
пчелен мед, надхвърля 1 млрд. лв. На Област Русе от тази част са 10%. Пчелите
опрашват 80% от цъфтящите растения на земята, и с тяхна помощ се произвежда
една трета от храната, стойността на която превишава цената на всички пчелни
продукти 15-20 пъти. По оценка на Международната асоциация за изследване на
пчелите (IВRA), това е 10% от стойността на продукцията от земеделския сектор.
Глобалният принос на пчелите за земеделското производство в предходното
десетилетие се оценява на 153 милиарда щатски долара, като в САЩ този дял е
около 15-18 милиарда долара, а в Европа – 14,5 млрд. евро. За сравнение ще
посочим, че световното производство на пчелен мед е около 1,4 млн.
Таблица 1
Брой пчелни семейства по общини
Община
До 9 бр
От 10 -49
Oт 50Над 150 Общо рег. Класиране
бр.
149 бр.
бр.
обекти
по общини
Две
4
45
46
13
108
6
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Могили
Бяла
Ценово
Иваново
Русе
Сливо
поле
Вятово
Борово
Стопанств
а по разд.

10
13
36
24
19

68
46
94
181
97

68
23
49
87
47

8
2
8
12
9

154
84
157
304
172

4
7
3
1
2

3
2

41
37
609

46
24
390

19
4
75

109
67
1185
обекта

5
8

111
10.5%

49%

32.3%

СЪСТОЯНИЕ НА БИОЛОГИЧНОТО
НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ В ОБЛАСТ РУСЕ

8.2%
ПЧЕЛАРСТВО

В

СТРАНАТА

И

През 2014 год. България е на трето място в Европа по биопроизводство на
пчелен мед, като по биологичен начин са се отглеждали 85 хиляди пчелни
семейства, http://agronet.bg , 2014. През 2016 год. по експертна оценка на бранша, те
вече са около 200 хиляди и извеждат България на лидерски позиции в ЕС.
Отчитайки общия брой на пчелните семейства в България – около 747 434, можем
да определим, че биологичните пчелни семейства вече съставляват малко под 25%,
но трябва да се има предвид, че голяма част от тях вероятно са все още в преход.
Регистрираните земеделски стопани в Област Русе както по мярка 11 ,,
биологично пчеларство“ и мярка ,,агроекология - 214“ са общо над 100 стопанства.
Което в проценти като брой стопанства е по малко от 10% но като брой пчелни
семейства е около 25% от пчелните семейства в областта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За анализирания период 2014-2015 г. броя на конвенционалните пчелини в
България нараства между 19,4 – 52,4%. Броя на биологично отглежданите
сертифицирани пчелни семейства е увеличен с 25%.
За Русенска област през 2015 година броя на конвенционалните пчелини е
увеличен с 8,2 % за пчелини с над 150 броя пчелни семейства и с 49 % при пчелини
с до 49 броя пчелни семейства. Броя на биологично отглежданите сертифицирани
пчелни семейства е увеличен с 25%.
БЛАГОДАРНОСТИ: „Докладът отразява резултати от работата по проект No 2016ФАИ-01, финансиран от фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет.“
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Оценка на акустичните качества на помещение, предназначено за
учебни цели
автори: Пламена Стефанова Петрова, Михаела Людмилова Цветкова, Ивелина
Илиянова Петрова, Симона Веселинова Колева
научен ръководител: гл ас. д-р инж. Николай Ковачев
Assessment of the acoustic performance of a room, used for education: The paper justifies the
necessity to study the acoustic performance of a room, for studying purposes. The most of the rooms used
don’t meet the requirements for acoustic performance. This is a problem when the room is used for
examination with heavy noise sources and machines, usually a subject of some disciplines. In the prepare
are presented some methods for experiment, to check the performance of the room, and an experimental
study is made. The results are presented.
Key words: noise measurement, education, octave band, noisemeter, spectral dispersion.

ВЪВЕДЕНИЕ
През последните години темата за безопасността при работа придобива
особена популярност, поради повишените възможности за мониторинг на опасните
условия и повишаване на изискванията. Особено важен аспект на безопасността при
работа е свързан с риска от шум, като физически фактор на всяка работна среда. В
частност липсват данни за оценка на акустичните качества на помещения,
предназначени за учебни цели .Това определя актуалността на разработката [1,2,3].
Цел на изследването е да се извърши оценка на акустичните параметри на
учебна зала. За целта следва да се решат следните задачи:
 Съдаване на методика за извършване на изследването;
 Провеждане на експериментални изследвания;
 Анализ на резултатите и изводи;
ИЗЛОЖЕНИЕ
Методика за провеждане на изследванията.
Основният елемент в методиката е свързан с определяне на точките за
извършване на измерванията. Избрано е работно помещение с размери 7х9 метра,
като всяка измервателна точка е разположена в пресечните точки на линиите,
успоредни на координатните оси, на разстояние, кратно на 1 м. Координатните оси
са определени, съпоставени със стените на помещението. От техния избор зависи
до голяма степен представителността на получените данни. Източника на шум се
разположен в точка с координати: х=7 м и у=4 м. Височината на разположение на
шумомера е определена на h=1,2 м. Това е нивото на главата в седнало положение
на лицата подложени на въздействието на шума [4,5,6].
Използван е шумомер SVANTEK 971. Той се настройва съгласно нуждите на
измерването. Има възможност за задаване на редица параметри и времеви обхвати
– до 24 часа. Резултатите се запазват върху micro SD карта, която позволява запис и
съхранение на голям обем данни.
За нуждите на настоящото измерване, във всяка точка са проведени
измервания с продължителност от 5 секунди. Определено е еквивалентното ниво на
звуковото налягане, максималната и минималните стойности. Уредът провежда
измервания, като записаните стойности имат продължителност една секунда през
целия зададен обхват на записа.
- 257 -

ХХV INTERNATIONAL CONFERENCE „MANAGEMENT AND QUALITY” FOR YOUNG SCIENTISTS
11 – 12 May 2016, Faculty of Technics and Technologies - Yambol

След приключване на измерванията данните се прехвърлят в софтуерния
продукт SVAN PC++. Програмата позволява провеждането на многобройни анализи
и статистически обработки на записания сигнал. Има радиобутони, които
осъществяват връзката с други програмни продукти, което улеснява работата и
позволява разширяване на обхвата на провежданите изпитвания.
Източникът на шум е разположен на пода на помещението и представлява
електрически аспиратор, характеризиращ се с високо ниво на аеродинамичен шум.
Анализ на получените резултати.
Параметрите на шума, характеризиращи източника на шум, измерени с
продължителност 5 секунди са представени в таблица 1. в таблицата са проследими
нивата на звуковото налягане във всяка отделна октавна честотна лента и нивото на
шума по скала А. В последния ред на таблицата са показани стойностите, получени
сред усредяване.
Таблица. 1
Параметри на шума, характеризиращи източника на шум, измерени с
продължителност 5 секунди – нива на звуковото налягане във всяка отделна
октавна честотна лента и ниво на шума по скала А.
Средногеометрични октавни честоти за всяка октава, в която е извършено
измерване, Hz:
Време t, s 31,5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
16000
1
7,6
34
51,9
69,7
71
76,2
76,8
73,3
70,2
55,2
2
7,6 33,8
52
70,3
71,1
76
76,5
73,3
70,2
55,5
3
7,6 33,9 51,9
70,3
71,4
75,6
76
72,6
70,8
54,7
4
7,6
34
51,8
69
70,9
75,9
75,8
72,6
71,1
55
5
7,6 33,7 51,8
69,5
71
75,7
75,7
72,7
71,2
55
Average
7,6 33,88 51,88 69,76 71,08 75,88
76,16
72,9
70,7
55,08

Total
A
81,5
81,4
81,1
81
81
81,2

ta
To

0
00

lA

z
H

z
16

00

H

z
80

00

H

z
40

00
20

00

H

z
H

z
10

0

H

z
50

0
25

5

H

z
H

z
H
12

,5
31

63

z

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

H

Ниво на звуковото налягане в отделни
октави - Lpm, dB

На фигура 1 графично е представено спектралното разпределение на шума на
звукоизточника. Показани са нивата във всяка отделна октавна честотна лента и
нивото на шума по скала А.

Честота на отделните октавни ленти - f, Hz

Фиг. 1 Разпределение на нивото на звуково налягане във всяка отделна октавна
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лента със съответната средногеометрична честота и ниво на звуковото
налягане по скала А, означено като Total A за източника на шум, разположен в
точка с координати: х=7 м и у=4 м;
Имисионните нива са представени графично на фигура 2. интерполацията на
данните са получени с програма STATISTIKA 10. Разпределение на нивото на
звуково налягане във функция от разложението на шумомера в отделните точки на
помещението: На фиг. 2а) се наблюдава нивото на звуковото налягане по скала А на
шумомера. За да се види честотната зависимост на разпределение на шума в
помещение е извършен анализ в отделните октави, като на фиг 3б шумът е
представен за октавна честотна лента с средногеометрична октавна честота f=31,5
Hz. На фигура 3в - разпределение на шума в октавна честотна лента с
средногеометрична октавна честота f=500 Hz и на фиг. 3г - разпределение на шума в
октавна честотна лента с средногеометрична октавна честота f=8 kHz.
Анализът на данните показва необходимостта от задълбочаване на
изследванията. Спектралното разпределение на шум а на източника показва
наличието на средно и високочестотен шум. Стойностите в тези октавни ленти са
около 70 dB. Като максималните нива са при честота f=2 kHz – Lp=76,26 dB.
Значително по-ниски са стойностите в ниските честотни октавни ленти, както и при

а)

б)

в)

г)

Фиг. 2
Разпределение на нивото на звуково налягане във функция от разпложението на
шумомера в отделните точки на помещението:
а) ниво на звуковото налягане по скала- А259
на-шумомера; б) разпределение на шума в
октавна честотна лента с средногеометрична окравна честота f=31,5 Hz; в)
разпределение на шума в октавна честотна лента с средногеометрична окравна
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f=8, 16 кHz. За сравнение на същата графика е показано нивото на звуковото
налягане, с извършена корекция по скала А на шумомера – LpA=81,2 dBA.
С помощта на STATISTIKA 10 е получена хистограма на разпределението на
стойностите на нивата за октавна честотна лента с честота 1000 Hz. Тя е показана
на фигура 3. На не2я се вижда, че преобладават измерени стойности в диапазона
73-74 dB в 17 от точките. Което показва стабилност на резултатите и на
разпределението на шума.
18

16

14

Брой измервания

12

10

8

6

4

2

0
71.5

72.0

72.5

73.0

73.5

74.0

74.5

75.0

75.5

76.0

76.5

77.0

77.5

78.0

Lp, dB

Фиг. 3
Хистограма на разпределение на стойностите на нивата на звуковото налягане
в отделните точки на помещението, за честота 1000 Hz

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На базата на извършеното изследване могат да се направят следните изводи:
 Максималните нива на шума са в точката на звукоизточника;
 Преобладаващият шум е широкоспектърен;
 Необходимо е да се изолират стените със звукопоглъщащ материал, с
цел минимизиране на отразения шум;
 Учебните зали са проектирани с пренебрегване на акустичните им
качества;
 В близост до стените се получава негативен ефект на повишаване на
шума, което трябва да се отчита при проектиране на такъв тип
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помещения.
Разпределението на шума в едно помещение е силно зависим от
честотата, което трябва да се отчита при планиране на източните на шум,
в учебния процес.

В заключение може да се добави, че е наложително при проектиране на зали,
предназначени за учебен процес в бъдеще, да се обърне повече внимание на
разположението на работните места, влиянието на шума отвън и акустичните
качества на помещението. Това ще доведе до повишаване на концентрацията, до
подобряване на говорната комуникация и подобряване на комфорта и
ефективността на учебния процес.
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Лабораторна уредба за енергетични изпитвания на центробежен
вентилатор съгласно ISO 5801:2007
Станислав Стоянов, Камен Стоев
Резюме: В работата е представена лабораторна уредба за енергетични изпитвания на
центробежен вентилатор съгласно ISO 5801:2007, разработена в лабораторията по Хидро- и
пневмотехника към катедра Топлотехника, хидравлика и екология. Уредбата дава възможност за
провеждане на енергетични изпитвания на центробежен вентилатор и за получаване на
работните и универсални характеристики при различни честоти на въртене и различни ъгли на
лопатките на направляващия апарат на вентилатора.
Ключови думи: центробежен вентилатор, входящ направляващ апарат, честотен
инвертор, универсални характеристики.

ВЪВЕДЕНИЕ
Центробежните вентилатори са работни хидравлични турбомашини, които се
използват за транспорт на въздух и други газове при налягане до 15 kPa . Те
намират широко приложение в енергетиката, промишлеността, селското стопанство
и бита, като неизменна част от системите за охлаждане, вентилация и
климатизация, пневмотрнспорт, зърночистачни машини и др.
Изборът на вентилатор е много важен етап от разработването на една
вентилаторна система, тъй като от него зависи ефективността на системата от
функционална и енергийна гледна точка. За този избор е необходимо да се познават
аеродинамичните характеристики на вентилатора. Те представляват графични
зависимости на пълното налягане p , мощността P и коефициента на полезно
действие (КПД)  на вентилатора от дебита Q , построени при постоянна честота на
въртене на вала n  const и стандартни атмосферни условия при входа на
вентилатора. Аеродинамичните характеристики на вентилаторите се получават по
опитен път на специално разработени за целта уредби. Устройството и размерите
на тези уредби, както и уредите и методите за определяне на показателите на
вентилаторите са стандартизирани в ISO 5801. В настоящата работа е представена
опитна уредба за енергетични изпитвания на центробежен вентилатор съгласно ISO
5801 разработена в лабораторията по Хидро- и пневмотехника към катедра
Топлотехника, хидравлика и екология. Уредбата дава възможност за провеждане на
лабораторни упражнения по различни дисциплини, в катедрата, както и за
извършване на научно-изследователска работа.
ИЗЛОЖЕНИЕ
1. Описание на опитната уредба.
Схема на разработената опитна уредба е показана на фиг. 1. Тя е от
нагнетателен тип. Центробежният вентилатор за високо налягане 4, монтиран
неподвижно върху стойката 1, засмуква въздух от атмосферата посредством
плавния вход на направляващия апарат 3 и го подава в нагнетателен
въздухопровод, съставен от четири участъка – 6, 24, 21 и 13. Лопатките на входящия
направляващ апарат се установяват на определен ъгъл посредством механизма за
управление 2. Върху изходящия фланец на вентилатора, който има правоъгълна
форма, е присъединен преходния участък 6, който завършва с кръгло напречно
сечение. След преходния участък са монтирани последователно правите тръбни
участъци 24, 21 и 13 с вътрешен диаметър D  0,2 m . В началото на участъка 24 е
застопорен изправителят 23, който има за цел да изправи токовите линии на
течението след преходния участък 6.
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Фиг. 1. Схема на опитната уредба.
Означения:
1-стойка на вентилатора; 2-механизъм
за управление на входящия направляващ
апарат; 3- входящ направляващ апарат;
4-центробежен вентилатор; 5-колектор;
6-преходен участък; 7-пиезометър; 8-съд
с вода; 9-кран; 10-термодвойка с
отчитащо устройство; 11-кран; 12диференциален манометър; 13-прав
тръбен участък; 14-винт; 15-затвор; 16ръкохватка; 17-стойка на тръбите; 18колектор; 19-стандартна бленда; 20колектор; 21-прав тръбен участък; 22колектор; 23-изправител на течението; 24-прав тръбен участък; 25ватметър; 26-честотен инвертор; 27-брояч; 28-преобразувател; 29електродвигател.
Между правите тръбни участъци 21 и 13 е монтирана стандартна бленда 19 с
диаметър на отвора d  0,14 m . В края на участък 13 е монтиран винта 14, върху
който се навива затворът 15 с помощта ръкохватката 16. За втора опора на
вентилаторната уредба служи стойката 17.
За отвеждане на статичното налягане във всяко от сеченията d-d, 3-3, 1-1 и 2-2
са монтирани по четири щуцера, свързани в общи колектори 5, 22, 20 и 18.
Вентилаторът се задвижва от асинхронен електродвигател 29 тип 4АМ100L20M2 с мощност PЕЛ  5,5 kW , номинална честота на въртене n  2880 min 1 и
коефициент на полезно действие ЕД  0,875 . Електродвигателят е монтиран
фланшово върху спиралното тяло, а въртящият момент от вала му се предава на
работното колело посредством шпонково съединение. При необходимост е
възможно свързване на честотния инвертор 26 между ватметъра 25 и
елктродвигателя 29, с цел промяна на честотата на въртене на вентилатора.
За определяне показателите на вентилатора при различните видове
изпитвания към опитната уредба са свързани следните уреди: пиезометър 7 за
измерване на статичното манометрично налягане в отделните сечения на
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нагнетателния въздухопровод; термодвойка с отчитащо устройство 10 за отчитане
температурата на въздуха в сечение 1-1; диференциален манометър 12 за
определяне разликата между наляганията в сечение 1-1 и 2-2; индуктивен
преобразувател 28, свързан с отчитащо устройство 27 за измерване честотата на
въртене на вентилатора; ватметър 25 за определяне на електрическата мощност
при входа на честотния инвертор или електродвигателя. Освен изброените уреди, в
помещението където се провежда изпитването е необходимо да има: уред за
определяне на атмосферното налягане (барометър), термометър за определяне
температурата на атмосферния въздух и уред за определяне относителната
влажност на въздуха (психометър).
2. Определяне показателите на вентилатора.
2.1. Плътност на атмосферния въздух. Определянето на плътността на
атмосферния въздух е важно при изследване на машини, които работят със
свиваеми флуиди, каквито са вентилаторите. Плътността на влажния въздух зависи
от относителната влажност  atm , атмосферното налягане p atm и температурата Tatm .
След измерване на посочените величини се пресмята влагосъдържанието на
въздуха по формулата:
atm  pНП
(1)
datm  0,622
, kg / kg ,
p atm   atm pНП
където pНП , Pa е налягането на насищане на водните пари, което се определя от
справочници в зависимост от температурата.
Газовата константа на атмосферния въздух се определя по формулата:
28,96  datm  18,016  J 
R atm  15,935
,
(2)
.
1  datm
 kgK 
Плътността на въздуха се определя от уравнението на Клапейрон:
p atm
(3)
 atm 
, kg / m 3 .
R atmTatm





2.2. Обемен дебит на вентилатора – това е обемът въздух (или газ) преминал
през изхода на вентилатора за единица време, приведен при условията пред входа
на вентилаторната уредба (налягане, температура и относителна влажност на
атмосферния въздух). В настоящия случай е подбран метод за измерване на дебита
с помощта на дроселиращо устройство – бледа 19 и свързан с нея диференциален
манометър 12. Принципът на измерване се състои в създаване на локален пад на
налягането p във въздухопровода чрез дроселиране и измерване на този пад с
помощта на диференциалния манометър. Съществува зависимост, която изразява
връзката между пада на налягане p и масовия дебит през отвора на блендата:
C

(4)
q
 d2 21p, kg / s,
4
1  4
където:
- C е коефициент на дебита, който се определя по итерационна процедура, дадена
в стандарта ISO 5167-2:2003 „Measurement of fluid flow by means of pressure
differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 2: Orifice
plates“;
d
-   - отношение на диаметрите на блендата и на тръбата;
D
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--  - коефициент на разширение. Определя се по зависимостта:
1


k


p
4
8

2
  1  0,351  0,256    0,93    1     ,
(5)
  p1  


където: p1, Pa е абсолютното налягане в сечение 1-1; p 2 , Pa е абсолютното
налягане в сечение 2-2; k  1,4 - показател на адиабатата.
- 1, kg / m 3 - плътността на въздуха в сечение 1-1.
Налягането p1 се определя с помощта на пиезометъра, при затворен кран 9 и
отворен кран 11. Плътността на въздуха 1 се определя, след като се определи
температурата в сечение 1-1 с помощта на термодвойката, монтирана в това
сечение, по зависимостта:
p T
(6)
1   atm  1  atm , kg / m 3 .
p atm T1
След провеждане на необходимите итерационни процедури се достигна до
следната приближена зависимост за определяне на масовия дебит през блендата:
(6)
q  0,01679 p, [kg / s] ,
където:
p  H2O  g  h1  h 2   10 3 , [Pa] .
(7)













Величините във формула (7) са: H2O  1000 kg / m3 - плътност на водата в

диференциалния манометър; g  9,81 m / s 2 - земното ускорение; h1 mm  - ниво на
водата в левия клон на диференциалния манометър, отчетено от скалата на
манометъра; h2 mm  - ниво на водата в десния клон на диференциалния
манометър, отчетено от скалата на манометъра.
Обемният дебит на вентилатора се определя от уравнението за
непрекъснатост:
q
Q
, m3 / s .
(8)
 atm





2.3. Налягане на вентилатора – енергията, която вентилаторът отдава на един
кубичен метър въздух, преминал през изхода му. При предложената схема на
изпитване, налягането на вентилатора се определя по зависимостта:
2
p  p M3  1   пр    3 3 , Pa ,
(9)
2
където:
- p M3 е статичното манометрично налягане, измерено в сечение 3-3 (фиг. 1).
Определя се по зависимостта:
pM3  H2O  g  hп  hп0   10 3 ,  Pa ,
(10)

където hп , mm  е показанието на пиезометъра 7 отчетено по време на изпитването,
а hп0 , mm  е показанието на пиезометъра при спрян вентилатор.
-  пр  0,46 - опитно определен коефициент на съпротивление на предходния
участък, приведен към скоростта в сечение 3-3, чрез който се отчитат загубите на
енергия от сечение d-d до сечение 3-3.
-  3 - плътността на въздуха в сечение 3-3, която се определя по зависимостта:
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p atm  p M3
, kg / m 3 .
p atm
-  3 - средната скорост на течението в сечение 3-3, определена по формулата:
4Q
3 
, m / s .
(12)
D 2
 3   atm

(11)

2.4. Динамично налягане на вентилатора – кинетичната енергията на въздуха
(газа) в сечение d-d. Пресмята се по формулата:
2
(13)
p дин   d d , Pa .
2
С достатъчна точност може да се приеме, че плътността  d   3 , а средната
скорост в сечение d-d се определя по зависимостта:
Q
d 
, m / s ,
(14)
b h
където страните на правоъгълното сечение d-d са: b  0,1 m и h  0,2 m .
2.5. Статично налягане на вентилатора – определя се по зависимостта:
p с т  p  p дин, Pa .
(15)
2.6. Мощност на вентилатора – подведената към вала на вентилатора
механична енергия за единица време. Представената опитна уредба предлага
възможност за определяне на електрическата мощност на задвижващия
електродвигател PЕЛ , kW  с помощта на ватметъра 5. При известен КПД на
електродвигателя (по каталожни данни ЕД  0,875 ), мощността на вентилатора се
определя по формулата:
(16)
P  PЕЛ  ЕД , kW .
Таблица 1.
 ЕД,ЧИ
PЕЛ , kW  PЕЛ,ЧИ kW 
3.02
3.69
4.32
4.89
5.47
6.54

3.02
3.69
4.32
4.98
5.65
6.92

0.875
0.875
0.875
0.859186747
0.847123894
0.826950867

Фиг. 2. Експериментална зависимост
ЕД,ЧИ  f PЕЛ,ЧИ 
Зависимост (16) е в сила тогава, когато между ватметъра и електродвигателя
не е включен честотния инвертор 26. При провеждане на изпитвания с включен
- 266 -

ХХV INTERNATIONAL CONFERENCE „MANAGEMENT AND QUALITY” FOR YOUNG SCIENTISTS
11 – 12 May 2016, Faculty of Technics and Technologies - Yambol

инвертор, както е показано на фиг. 1, зависимостта за определяне на мощността
добива вида:
(17)
P  PЕЛ,ЧИ  ЕД,ЧИ, kW ,
където ЕД,ЧИ е величина, която отчита сумарното влиянието на честотния инвертор
върху измерената елктрическа мощност PЕЛ,ЧИ . Тъй, като липсват данни за КПД на
инвертора, бе проведен експеримент, при който с помощта на затвора 15 бяха
настроени шест различни режима на работа на вентилатора без включен честотен
инвертор, при което бе отчетена мощността PЕЛ от ватметъра 25. При всяко едно
положение на затвора, опитът бе проведен и с включен инвертор при същата
честота на въртене. Отчетена бе мощността PЕЛ,ЧИ от ватметъра. От зависимости
(16) и (17) при едни и същи режими на работа на вентилатора следва, че:
PЕЛ  ЕД
(18)
.
ЕД,ЧИ 
PЕЛ,ЧИ
Резултатите от опитите са показани в таблица 1. Вижда, че до 4,32 kW
честотния инвертор не оказва влияние върху отчетената от ватметъра мощност. При
мощности по-големи от 4,32 kW влиянието на честотния инвертор е видимо.
Зависимостта ЕД,ЧИ  f PЕЛ,ЧИ  в диапазона от 4,32 kW до 6,92 kW е показана
графично на фиг. 2 и е апроксимирана с линейно уравнение, което има вида:
(19)
ЕД,ЧИ  0,0182  PЕЛ,ЧИ  0,9514 .
2.7. Пълен КПД на вентилатора – представлява отношение между
хидравличната енергия на въздушното (газовото) течение при изхода на
вентилатора (в сечение d-d) и подведената на вала на вентилатора механична
енергия. Ако вместо енергия се използва мощност, за пълния КПД се получава:
pQ
(20)
,

1000 P
където налягането се замества в Pa, дебитът в m 3 / s , а мощността в kW .





2.8. Статичен КПД на вентилатора – определя се по зависимостта:
p Q
с т  с т .
(21)
1000 P
2.9. Приведени показатели на вентилатора. Както е известно, работните
характеристики на вентилаторите са графични зависимости между основните
показатели и дебита: p  f Q , p с т  f Q , P  f Q,   f Q и с т  f Q , построени при
постоянна честота на въртене n  const. В процеса на изпитване честотата на
въртене на задвижващия електродвигател се променя в някакви граници. Това
налага използването на уравненията на подобие за привеждане на показателите
към постоянна честота на въртене:
 n
n
Q  Qx
, p  p x 
nx
 nx

2

3


 n 
 , P  Px   ,
(22)

 nx 
където с индекс „х“ са означени показателите.
При необходимост показателите на вентилатора могат да бъдат приведени към
стандартни атмосферни условия. Съгласно ISO 5801:2007 „Industrial fans -Performance testing using standardized airways“ тези условия са: атмосферно
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налягане p 0  101325 Pa , температура на въздуха T0  293,15 K и относителна
влажност  0  0,40 . При тези условия газовата константа на влажния въздух е
J
, плътността му е  0  1,2 kg / m 3 . Привеждането става по следните
R 0  288
kgK
зависимости:


Q 0  Q , p 0  p 0 , P0  P 0 .
(23)
 atm
 atm
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представената лабораторна уредба, проектирана съгласно ISO 5801:2007
„Industrial fans -- Performance testing using standardized airways“, дава възможност за
провеждане енергетични изпитвания на центробежен вентилатор при различни
честоти на въртене и при различни положения на входящия направляващ апарат.
Уредбата може да се използва както за учебни, така и за изследователски цели.
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Универсални характеристики на центробежен вентилатор за високо
налягане 19ЦС48
Теодор Георгиев, Гюнер Реджебов
Резюме: В работата са представени експериментални резултати от енергетични
изпитвания на центробежен вентилатор 19ЦС48. Резултатите са получени на лабораторната
уредба, представена в [1]. В резултат на изпитването на вентилатора при различни честоти на
въртене и различни ъгли на лопатките на направляващия апарат са получени универсални
характеристики на вентилатора.
Ключови думи: центробежен вентилатор, входящ направляващ апарат, честотен
инвертор, универсални характеристики.

ВЪВЕДЕНИЕ
Универсалните характеристики на даден вентилатор представляват серия от
характеристики p  Q , получени при различни честоти на въртене или различни
ъгли на входящия направляващ апарат (ВНА) и криви линии на постоянен
коефициент на полезно действие (КПД)   Q , нанесени в обща координатна
система. Те показват областта на възможните стойности на налягането и дебита,
които вентилаторът може да осигури при зададени стойности на КПД. В настоящата
работа са представени универсалните характеристики на центробежен вентилатор
за високо налягане 19ЦС48, получени на представената в работата [1] лабораторна
уредба в лабораторията по Хидро- и пневмотехника към катедра Топлотехника,
хидравлика и екология..
ИЗЛОЖЕНИЕ
1. Универсална характеристика при различни честоти на въртене.
Универсалната характеристика на вентилатора, получена при различни честоти
на въртене - n  2950, 2600, 2300 и 2000 min 1 , е показана на фиг. 1. Под нея, на фиг.
3 са показани графичните зависимости на коефициента на полезно действие от
дебита   f Q при същите честоти на въртене. Универсалната характеристика е
получена по следния начин:
Вентилаторът е изпитан последователно при четирите различни честоти на
въртене на опитната уредба, представена в I част на работата, а резултатите от
измерванията са обработени с помощта на зависимостите дадени в същата работа.
В средата на програмата EXCEL са построени зависимостите p  f Q и
  f Q , показани на фиг. 1 и на фиг. 3.
Зависимостите   f Q са апроксимирани с полиноми от трета степен, в
средата на програмата EXCEL, за всяка от четирите честоти на въртене.
Полиномите имат вида:
  a  b  Q  c  Q2  d  Q3
(1)
или
a    b  Q  c  Q2  d  Q3  0 .
(2)
Зададени са последователно стойности на КПД   0,42; 0,47; 0,52; 0,59 и 0,60 и
кубичното уравнение (2) е решено в средата на програмата MATLAB. За всяка
честота на въртене са получени по три корена на уравнението, като два от тях - Q1 и
Q 2 са дебитите, при които КПД приема съответната стойност при дадената честота
на въртене.
Зависимостите p  f Q са апроксимирани с полиноми от втора степен за
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всяка от четирите честоти на въртене. Полиномите имат вида:
(3)
p  e  f  Q  g  Q2 .
След заместване в уравненията (3) със стойностите Q1 и Q 2 са получени
координатите Q1, p1  и Q 2 , p 2  на по две точки от характеристиките p  f Q , с
определен КПД при дадена честота на въртене.
След свързване на точките с еднаква стойност на КПД се получават кривите
на постоянен КПД, показани с прекъснати линии на фиг. 1.

Фиг. 1. Универсална характеристика
на вентилатора при различни
честоти на въртене.

Фиг. 2. Универсална характеристика
на вентилатора при различни ъгли
на ВНА.

Фиг. 3 КПД на вентилатора при
различни честоти на въртене

Фиг. 4. КПД на вентилатора при
различни ъгли на ВНА.

Показатели при различни честоти на
въртене
Честота на
max
Q, m 3 / s p, Pa
въртене
0,49
4420
n  2950 min 1 0,60
0,47
3330
n  2600 min 1 0,59



n  2300 min

1

0,58

0,39



2640
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Таблица 1.
Показатели при различни ъгли на
ВНА
Ъгъл на
max
Q, m 3 / s p, Pa
ВНА
0,60
0,44
4330
  30 o





  40 o

0,58

0,43

4070

  50

0,55

0,35

4200

o
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0,33
2000
0,51
0,28
3940
n  2000 min 1 0,57
  60 o
От фиг. 3 се вижда, че вентилаторът работи с най-висок КПД, max  0,6 , при
работа с честота на въртене n  2950 min 1 , дебит Q  0,49 m 3 / s и налягане
p  4420 Pa . С намаляване честотата на въртене, максималната стойност на КПД
намалява и се измества към по-ниските дебити. При честота на въртене
n  2000 min 1 максималната стойност на КПД е 0,57 при дебит Q  0,330 m3 / s и
налягане p  2000 Pa .
В таблица 1. са показани стойностите на дебита и налягането на вентилатора
при максимална стойност на коефициента на полезно действие при четирите
честоти на въртене.
2. Универсална характеристика при различни ъгли на направляващия
апарат.
Универсалната характеристикa на вентилатора при различни ъгли на ВНА (фиг.
2) е построена при постоянна честота на въртене n  2950 min 1 . На фиг. 4 са
показани
зависимостите
при
ъгли
на
лопатките
на
ВНА
  f Q
о
  0, 30, 40, 50 и 60 . Линиите на постоянен КПД се построяват по същия начин,
както при универсалната характеристика при различни честоти на въртене. От
фигурирата се наблюдава тенденцията за намаляване на максималния КПД с
увеличаване на ъгъл  на ВНА. Освен това максималната стойност на КПД се
измества към по-малките дебити с увеличаване на ъгъл  . Стойностите на дебита и
налягането на вентилатора при максимална стойност на коефициента на полезно
действие и различни ъгли на ВНА са показани в таблица 1. При стойности на ъгъл 
до 30 о максималният КПД запазва висока стойност до около 0,6. При по-нататъчно
увеличаване на ъгъла КПД намалява по-интензинвно отколкото при промяна
честотата на въртене. При   60 o максималният КПД е 0,51 при дебит
Q  0,28 m3 / s и налягане p  3940 Pa .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работата са представени резултати от изпитване на центробежен вентилатор
за високо налягане 19ЦС48 и са построени универсалните характеристики на
вентилатора при различни честоти на въртене и при различни стойности на ъгъла на
входящия направляващ апарат.
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Експериментално изследване икономичността на методите за
регулиране на центробежен вентилатор
Йордан Пенев
Резюме: В настоящата работата е изследвана опитно икономичността на три метода за
регулиране на центробежен вентилатор – чрез дроселитане, чрез входящ направляващ апарат и
чрез честотен инвертор. Представени са експериментални зависимости на електрическата
мощност, необходима за задвижване на вентилаторната уредба от дебита при изброените
методи за регулиране на центробежен вентилатор 19ЦС48. Резултатите са получени на
лабораторната уредба, представена в [1].
Ключови думи: центробежен вентилатор, входящ направляващ апарат, честотен
инвертор, регулиране на дебита.

ВЪВЕДЕНИЕ
Регулиране на вентилаторните уредби се нарича такова изменение на
аеродинамичните параметри на вентилатора, което се осъществява с помощта на
специално устройство (направляващ апарат, дросел, честотен инвертор). При това
се осигурява непрекъснато изменение на параметрите на вентилатора. Целта на
регулирането е повишаване или намаляване на дебита на вентилаторната уредба,
при което се променят налягането и мощността за задвижване на вентилаторния
агрегат [2].
Съществуват различни методи за регулиране дебита на вентилаторните
уредби. Най-разпространените от тях са: рагулиране чрез дроселиране, регулиране
с помощта на входящ направляващ апарат (ВНА) и регулиране чрез промяна
честотата на въртене на задвижващия електродвигател, с помощта на честотен
инвертор (ЧИ). В настоящата работа е проведено сравнително изследване на
икономичността на трите метода за регулиране на центробежен вентилатор за
високо налягане 19ЦС48. Опитите са проведени на лабораторна уредба,
представена в [1], в лабораторията по Хидро- и пневмотехника към катедра
Топлотехника, хидравлика и екология.
ИЗЛОЖЕНИЕ
1. Регулиране чрез дроселиране.
Регулирането чрез дроселиране е един от най-разпространение методи за
регулиране дебита на вентилаторните уредби. Това се дължи на неговата простота
и надеждност, както и на евтините устройства необходими за осъществяването му. В
същото време обаче, този метод е най малко ефективния от енергийна гледна точка.
При съвременните вентилаторни уредби намаляването на дебита с 40% чрез
дроселиране води до намаляване на коефициента на полезно действие (КПД) на
системата с около 30% при вентилатори с назад обърнати лопатки и с около 37%
при вентилатори с напред обърнати лопатки.
Дроселиращото устройство се монтира както пред, така и след вентилатора.
Ако дроселът се намира на достатъчно разстояние пред вентилатора или след него,
той може да се разглежда като елемент от тръбната система. В този случай
намаляването на дебита в системата се дължи на промяна характеристиката на
системата при дроселиране (става по-стръмна). Ако дроселът се намира в
непосредствена близост пред вентилатора, тогава той оказва влияние върху
течението при входа му. В този случай той може да се разглежда като елемент от
вентилатора, който оказва влияние върху характеристиката му p  Q , в следствие на
което настъпва промяна на режима на работа на системата.
При опитната уредба, с която е проведено изследването, дроселиращото
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устройство се намира в края на негнетателния въздухопровод.
2. Регулиране чрез входящ направляващ апарат (ВНА).
При този метод за регулиране дебита на вентилаторните системи се използва
устройство, наречено направляващ апарат, което се монтира преди входа на
вентилатора. Съществуват различни видове направляващи апарати. В настоящата
работа е използван осов направляващ апарат, който има най-добри показатели от
гледна точка на икономичност на регулирането. Осовият направляващ апарат се
състои от система от лопатки, които могат да се завъртат едновременно около осите
си, при това на еднакъв ъгъл. Монтира се непосредствено преди входа на работното
колело.
Принципа на регулирането с ВНА се състои в създаване на преносна
компонента на абсолютната скорост u1 на течението пред входа на работното
колело, при което се променя налягането, създавано от вентилатора и съответно
характеристиката му p  Q . Това се вижда от основното уравнение на работните
турбомашини:
p T  u 2 u2  u1u1 ,
(1)
където: p T е теоретичното налягане на вентилатора;  - плътността на въздуха;
u1, u2 - преносни скорости пред входа и след изхода на работното колело на
вентилатора; u1, u2 - преносни компоненти на абсолютните скорости пред входа и
след изхода на работното колело на вентилатора.
Ако посоката на скоростта u1 съвпада с посоката на u1 налягането намалява, в
противен случай - нараства. По този начин се изменя режимът на работа на
вентилаторната уредба.
3. Регулиране чрез промяна честотата на въртене на задвижващия
елктродвигател.
Това е най-икономичният от всички методи за регулиране дебита на
вентилаторните уредби. В настоящия момент при наличието на честотни инвертори
(ЧИ) този метод е и лесно осъществим. Икономичността му зависи освен от КПД на
вентилатора при различните честоти на въртене, но и от КПД на електродвигателя и
на честотния инвертор при различните режими на работа.
4. Резултати от експерименталните изследвания.
Изследването е проведено на лабораторна опитна уредба, представена в [1], а
резултатите се обработени съгласно методиката, представена в същата работа.
Проведени са опити при четири различни първоначални дебити Q 0  0,85 m 3 / s ,
Q 0  0,67 m 3 / s ,

Q 0  0,58 m 3 / s

и Q 0  0,48 m 3 / s . Графичните зависимости
PЕЛ  f Q за трите метода на регулиране са показа и различни първоначални дебити
са показани на фиг. 1. От фигурите става ясно, че независимо от първоначалния
дебит, най-малка е мощността при регулиране с помощта на честотен инвертор, а
най-голяма – при дроселно регулиране. Вижда се също, че до определен момент
регулирането с ВНА е еднакво икономично с честотното регулиране.
За по-добра сравнителна оценка на икономичността на трите метода са
 Q 
 , където Q е текущата стойност на
построени зависимости от вида PОТ Н  f 
 Q0 
дебита, получена по един от методите за регулиране, а PОТ Н се определя по
зависимостите:
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(2)

PОТН 

PЕЛ,ВНА

PОТН 

PЕЛ,ЧИ

PЕЛ,ДР

или
(3)

PЕЛ,ДР

a). Q0=0,85 m3/s

.

б). Q0=0,67 m3/s

в). Q0=0,58 m3/s
г). Q0=0,48 m3/s
Фиг. 1. Зависимости на консумираната електрическа мощност от
дебита при трите метода на регулиране.
Величините във формули (2) и (3) са: PЕЛ,ВНА е измерената електрическа
мощност при регулиране с помощта на входящ направляващ апарат; PЕЛ,ЧИ мощността, измерена при регулиране с помощта на честотен инвертор; PЕЛ,ДР -

 Q
мощността, измерена при дроселно регулиране. Зависимостите PОТ Н  f 
 Q0
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показани на фиг. 2. От фигурите се вижда, че честотното регулиране и регулирането
с ВНА са еднакво икономични при намаляване на дебита с до 5% от първоначалния
дебит Q 0 . Консумираната електрическа мощност при регулиране с ВНА е с около
25% по-малка в сравнение с дроселното регулиране, при намаляване на дебита с
40% от първоначалния. При регулиране с честотен инвертор мощността е с до 60%
по-ниска от колкото при дроселното регулиране.

a). Q0=0,85 m3/s

б). Q0=0,67 m3/s

в). Q0=0,58 m3/s
г). Q0=0,48 m3/s
Фиг. 2. Зависимости на относителната мощност от относителния
дебит при регулиране с входящ направляващ апарат и с честотен
инвертор.
За оценка влиянието на първоначалния режим върху ефективността на
 Q 
 са построени в отделни координатни
регулирането, зависимостите PОТ Н  f 
 Q0 
системи и са показани на фиг.3-а за регулиране с ВНА и на фиг.3-б – за честотно
регулиране. По-отчетливо е влиянието на първоначалния режим върху регулирането
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с ВНА. От фигурата се вижда, че при първоначален дебит Q 0  0,48 m 3 / s ,
мощността намалява с до 25% в сравнение с дроселното регулиране, при
намаляване на дебита с 30% от първоначалния. При първоначален дебит
Q 0  0,85 m 3 / s намаляването на мощността в сравнение с дроселното регулиране е
около 15% при Q  0,7Q 0 .

a). Регулиране с ВНА
б). Регулиране с ЧИ
Фиг. 3. Зависимости на относителната мощност от относителния
дебит при регулиране с входящ направляващ апарат и с честотен
инвертор.
При регулиране с помощта на честотен инвертор влиянието на първоначалния
режим върху ефективността е незначително.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работата е проведено сравнително изследване на икономичността на три
метода за регулиране на центробежни вентилатори: чрез дроселиране, с помощта
на входящ направляващ апарат и с честотен инвертор. Оценено е влиянието на
първоначалния режим върху ефективността на регулирането при регулиране с
входящ направляващ апарат и при регулиране с честотен инвертор.
ЛИТЕРАТУРА
[1]. Стоянов, С., К. Стоев. Лабораторна уредба за енергетични изпитвания на
центробежен вентилатор съгласно ISO 5801:2007. СНС’16, РУ „Ангел Кънчев“
[2]. Брук, А. Д. и др. Центробежные вентиляторы. „Машиностроение“. 1975 г.
Москва.
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Йордан Пенев – сп. „Топло и газоснабдяване“, РУ „Ангел Кънчев“
Научни ръководители:
Доц. д-р Климент Климентов - катедра „Топлотехника, хидравлика и екология”,
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XХV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” ЗА МЛАДИ УЧЕНИ
11 и 12 май 2016 г.
Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, Тракийски университет

НЕДОСТАТЪЦИ ПРИ ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ЕКСПЕРТИЗИТЕ НА
ДИСЕРТАЦИОНИТЕ РАБОТИ В ПЪРВИЧНИТЕ НАУЧНИ ЗВЕНА
проф. д.т.н. - Г.Тасев – ССКБ,
проф. д-р Красимира Георгиева – Тракийски университет,
факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, 8602, ул. “Граф Игнатиев“ № 38
Резюме: В работата ще направим опит да приведем основните
недостатъци при планиране, подготовка и експертизите на дисертационните
работи.
Целта на работата е да посочим основните грешки и да предложим
препоръки за тяхното недопускане.
Основните недостатъци при планиране, разработване и експертиза на
докторските дисертации се изразяват в следното:
1. Изборът на темата на изследването често не определя от нуждите на
обществото, а от личните съображения на докторанта и неговия научен
ръководител.
2. В много случаи, формулировката на темата на дисертацията се фокусира
като описателна или върху класификация на материала, известен в литературата по
проблема.
3. Наименованието на дисертацията не разкрива същността на проблема,
формулировката е неясна, няма препратка към решаване на научния проблем; често
е формулиран псевдо проблем, който няма решение.
4. Допускат се неточности при определяне на обекта и предмета на
изследването.
5. Много често новостта на изследването се заменя актуалността на
изследването.
6. Като положения, които се предлагат за защита се представят добре познати
позиции, адаптирани към предмета, взети от научните трудове на други автори. В
този случай докторантът не защитава това, което той е получил като нов резултат за
теорията и практиката, а защитава съществуващи научни резултати.
7. Предлаганите от докторанта констатации не са доказани на основата на
научната методология.
8. Наблюдава се ненужно уточняване на утвърдени категории, термини и
понятия със спорни теоретични позиции и се предлагат непродуктивни предложения.
9. Наблюдава се неяснота в определянето на позициите на докторанта.
10. Научността, оригиналността и самостоятелността често се имитират и са
посъщество адаптирани безкритично възприети резултати на някои чужди методики,
методи и подходи.
11. Не е определена методологична основа на понятийния апарат, а се
използват понятия, които са в противоречие с теоретичните и методологическите
позиции, което води, от своя страна, до нарушаване на логиката и представяне на
материала.
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12. Игнорира се необходимостта от уточняване на определени ключови
понятия, които се използват в научната област на дисертационното изследване.
13. Допуска се еклектика – вземат се по-рано разработени подходи за
изучаване на проблема, компилират се, а в резултат на това няма единен
обективизиран подход за научно изследване.
14. Не се спазва логическата последователност между задачите и
предлаганите за защита положения, изводи и предложения за практиката.
15. Изводите не винаги произтичат от съдържанието на работата, не съдържат
нищо ново в развитието на научния проблем, не показват новостта на проучването в
сравнение с резултатите на други автори, публикувани в научната литература
16. Няма анализ на използваните литературни източници, произволно се
тълкуват, липсата на точност при работа с първоизточниците, недостоверност на
позоваванията, наличието на компилация от произведенията на предшествениците
в някои раздели на дисертацията.
17. Допускат се опити на индоктриниране и политизация на отделни научни
изследваня.
18. По отделни научни специалности дисертациите имат един и същ тип на
структурата, променят се сама авторите, периодите на обучение, регионите и
обектите, но еднотипни на обектите в защитени вече дисертации.
19. Често дисертациите имат описателен характер, няма ясна идея на
изследването.
20. Няма убедителна обосновка на това, че предложените многобройните
изменения са свързани с практиката, поради обективно съществуващите социални и
икономически потребности.
21. Изпълнението на много от предложенията в края на дисертацията е
проблематично поради непредсказуемостта на последиците, които могат да
възникнат в практиката.
22. Неадекватност на използвания в дисертацията изследователски
инструментариум, не необходимата достоверност на резултатите.
23. В дисертациите са намерени неправилна употреба на терминологията,
което води до произволно тълкуване на експерименталните резултати получени в
процеса на експерименталното изследване.
24. Емпиричната база на дисертацията, въз основа на експерименталното
изследване, често е недостатъчна, което води до не-представителни резултати, а
оттам и до необосновани заключения.
25. Много докторанти не посочват реалния обем на материал, т.е.допускат
неточности в методиката за експериментално изследване.
26. Планираният експеримент се подменя с отчетно-експериментална работа,
където се описва работата на докторанта и на други автори .
27. За авторски се предлагат общоизвестни методики или методики на други
автори.
28. Провежда се фрагментарен анализ на статистическите данни, което не
позволява на докторанта да оцени обективно съществуващата необходимост от
промени, предлагани на тях основа.
29. Наблюдава се не достатъчна практическа значимост на резултатите и се
наблюдава чисто формално провеждане на научните изследвания.
30. Много от защитените дисертации са абстрактни, еклектични и напълно
откъснати от социалната практика, въпреки че всеки от тях има съответните
документи, потвърждаващи тяхната практическа приложимост.
Предложения

и

препоръки

за
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дисертационните работи и изисквания за тяхната експертиза
1. Необходимо е да се повишат изискванията към докторантите при полагане
на изпитите от докторантския минимум.
2. Необходимо е да се повиши методологичната култура, теоретичното мислене
и познанията по методите за научно изследване.
3. Докторантите трябва по-сериозно да подхождат към изучаването на
първичните източници, особено класическото наследство в научната специалност,
да могат да възпроизвеждат логиката на научното мислене :да са в състояние да
генерират изследователска концептуално - категоричен апаратура, която е
средството, чрез което ученият е способен за абстрактно и теоретично ниво за
възпроизвежда заобикалящия ни свят и различни ситуации, да разбира същността
на процесите и явленията.
4. На практика, понякога не се използвает оригинални теоретични източници, а
се използват тезисни изследвания, което не позволява да се добие престава за
цялостното изследване и неговата същност и значимост за теорията и практиката.
5. Необходимо е да се повиши качеството на експертизите на докторските
дисертации в първичното звено-катедра, секция, лаборатория. Това са ключовите
звена в системата за атестация на младите учени-докторанти.
6. Не достатъчна е отговорността на отделните експерти при оценяване на
качеството на изследванията на етапа на обсъждане в първичното звено и на
официалната защита пред НЖ.
7. Недостатъчна отговорност на научния ръководител, както и на самите
кандидати, които не отстранявата направените забележки и предложения при
провеждане на експертизите.
8. Oфициалните рецензенти често се базират на сериозната, според тях,
експертиза в първичното звено и автоматично се съгласяват със заключението на
докторанта, признават формулираните от него приноси.
9. Оценката на резултатите във факултетите и в отдела за развитие на
академичния състав често е формална и само се проверява комплектността на
документите, а трябва да има звено във факултета, което да контролира качеството
на докторските дисертации.
10. Научните журета много често се отнасят безотговорно, формално и се
доверяват изключително на научния ръководител и докторанта. Затова и самите
защити са вяли, формални и докторантите се отнасят с пренебрежение към този акт.
Въз основа на изложеното по-горе, можем да формулираме следните
препоръки за докторантите за ОНС „ДОКТОР”
1. Изборът на темата на дисертационното изследването и експерименталата
методика трябва да се съобразят с обявената научна специалност.
2. При формулирането на темата на дисертацията трябва да следва логиката
на взаимовръзката на понятията, за да се избегне двусмислие при тълкуването,
имайте предвид, че наименованието трябва да отразява съдържанието на
изследването и неговата същност.
3. В дисертацията трябва да бъдат убедително обясни и обоснована
актуалността на проблема, за да покаже защо този въпрос е поставен за
изследване; защо неговото решение е наистина значимо.
4. Докторантът за образователно и научна степен е необходимо стриктно да
определи позицията на автора, за да направи оценка на методологията на
изследването, концепция, идейният апарат, за да се спази логиката на
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представянето на материала в теоретичната и емпиричната (практическата) част на
дисертационното изследване.
5. Може да препоръча на докторантите да подготвят подробен план на
изследване с поетапно описание на това, което ще се проучва и изследва, чрез
какви методи , какви резултати се очаква да се получат.
6. Планът трябва да бъде старателно обсъден и ясно изложен с последващ
качествен анализ на емпирични критерии .
7. При качествения анализ на материали от изследването е необходимо да се
определи научно компонент на установяване и формиране на експеримента и да им
даде описание .
8. Важно е младият учен да подход отговорно към избора на изследвания
обект, така че той развива своя собствена и креативна методология (а не да
взаимства случайно попаднала му методология) и, разбира се да планира
ефективното използване на научни резултати.
9. В текста на дисертацията е необходимо да се намали броя на страниците,
които са статистически формули и изчисления (те трябва да са в приложение), и да
се обръща повече внимание на тълкуването на данните, да се посочи как те могат
да бъдат използвани в теорията и практиката.
10. Докторантът трябва да обърне внимание на оформянето на
дисертационната работа от гледна точка на съответствието с определени
изисквания за оформяне на текста, фигурите, формулите и таблиците.
11. Не допускане на грешки от граматичен и синтактичен характер и строго
спазване на изискванията на научния с тил на писане.
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XХV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” ЗА МЛАДИ УЧЕНИ
11 и 12 май 2016 г.
Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, Тракийски университет

ОБОСНОВАВАНЕ НА НОВОСТТА НА ДИСЕРТАЦИОННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
проф. д.т.н. Г.Тасев - ССКБ;
доц. д-р М. Николов - РУ ”А. Кънчев”
Научната новост е едно от основните изисквания за защита на докторска
дисертация. Това означава, че тя трябва да съдържа нов научен проблем, обект,
изследване на процес или явление и е налице разширяване на съществуващите
граници на знания в определена област на науката.
Това изисква да се определи понятието „съществени характеристики на новото"
и „основните изисквания за представянто им„ за защита на дисертация пред НЖ.
Новостта на дисертацията и темата са органично свързана. В същото време
трябва да има хипотеза за новостта на проучването, което осигурява достъп до
набор от въпроси, които образуват ядрото на научните изследвания и притежаващи
основните характеристики на новост, оригиналност. Понякога това е в основата на
изследването, наречен "гвоздеят" на тезата.
Новостта може да бъде свързано със стари идеи, реализирани при нови
условия, в други области на знанието и практика, и нови идеи, представени от
заявителя на темата на изследване.
Какво позволява да се открие и определи новостта ?
1) Подробно проучване на литературата по темата на изследването, с анализ
на неговото историческо развитие. Разпространена грешка е, че за новост се
определя известно, което вече е било известно, но не известно за изследователя
поради това,че не е изучил задълбочено резултатите от изследване на св оите
предшественици.
2) Преглед на съществуващите гледни точки. Техният критичен анализ и
сравненяване с идеите, целта и задачите на своето изследване, което често води до
нови или компромисни решения.
3) Привличане в научното изследване на нов цифров и физически материал,
например, в резултат на проведения експеримент - това е забележително заявление
за оригиналност в науката.
4) Детайлизация на известния процес или явление. Подробен анализ
практически всеки, интерес в научно отношение за обекта, което ще доведе до нови
полезни резултати, изводи и обобщения.
Възможно е да се обособят следните елементи на новост, които могат да
бъдат представени в дисертационото изследване:
- Нов обект на изследване, т.е. задачата се представя и разглежда за първи
път;
- Нова постановка на известен проблем или задача (напр премахнати
допускания, приети нови условия за изследване);
- Нов метод за решаване;
- Нови или усъвършенствани критерии или показатели;
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- Нови теоретични и експериментални резултати и техните последсвия за
теорията и практиката;
- Разработване или усъвършенстване на оригинални математически
модели на процеси и явления;
- Разработване на оборудване и методи на нивото на изобретения и
полезни модели.
Що се отнася до последната точка понякога има разногласия по същността на
които е свързана със съмнение - къде да се отнесат получените резултати: научни
или практически, има научна новост или има елементи на изобретение.
Противниците често казват, че ние се занимаваме с "технически" новости, които
имат статут на нов научен резултат.
Да се опитаме да се справим с този проблем. За това трябва да се ръководим
от тезата:нов научен резултат, който е за първи път публикуван, достоверно знание
в дадена научна област. В този случай имаме работа с един отрасъл на науката –
техническа наука
Но в техническите области на науката, като всеки друг, като физика и
математика, и т.н. може да се получи ново достоверно знание, което им позволява
да се наричт научни,а по-скоро научно-технически. Терминът "технически" е пониско в йерархията, и поради това не е в противоречие с термина"научен", а го
допълва. От друга страна, винаги е оправдано критерия за" ново" да е налице при
изобретенията.
Новостта на устройството или метода се счита доказана ако съществените
признаци на изобретението са различни от основните характеристики на
прототипаили аналозите. Без новост не е изобретение. По този начин, ние се
занимаваме с нови знания за организацията на техническа система(апаратура или
метод), и следователно, изобретението може да се разглежда като резултат от
технически изследвания в науката.
Друга тънкост на въпроса. При обосноваване на новостта на научните
резултати не е правилно, като доказателство за новост да се привежда издаден
патент или авторско свидетелство. Въпреки това, според много учени - това е важно
потвърждение за новост. Новост е същността на новите идеи, които могат да
получат патент.
В същото време ползите, които позволява да се получат от изобретението се
отнася до практически резултати.
Към новите практически резултати се прибавя и факта, че се създава основа на
разработената дисертацията за възможно използване в практиката. То може да
бъде:
- Обобщаване на базата на теоретичните положенията на дисертацията за
прилагане на разработката в практиката. Елементът на новост се състои в
създаването на нови теоретични позиции и тяхното прилагане в практиката;
- Препоръки за подобряване на ефективността на използване на разработката,
производителността на процеса, качеството на продукта, намаляване на
производствените разходи.
Как да се обоснове полезността на резултатите от дисертацията?
Не по-малко важен критерий за качеството на дисертацията е да се провери
полезността на изследването. Полезността на резултатите от дисертацията е
задължително да се обоснове и докаже.
Ще приведем често използваните аргументи, които често се използват за
доказване на ползата от изследванията в една или друга дисертация. Те включват
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наличието на:
- Положителните резултати от използването на резултатите от дисертацията в
общество, отделен колектив,производство, индустрия, наука,практика;
- Положителните ефекти от употребата на изобретения и полезни модели;
- Практически съвети за изграждане на някаква система, за да се постигнат
нови, по-добри резултати;
- Препоръки предназначени за конструктивни и технологични отдели и бюра в
предприятия и организации;
- Предложенията, които позволяват да се подобри методологията на научните
изследвания, технологията на производство,на точността на измерванията;
- Знания, полезни за използване в учебния процес в средните или висшите
учебни заведения.
Как да се обоснове достоверността на изследванията?
Очевидно е, че няма смисъл да убеждаваме опонентите за актуалността и
значението, новостта и полезността на резултатите от дисертационното изследване,
ако не може да докажем, че са достоверни и надеждни. Обосновката на научното
знание и привеждането му в съгласувана единна система винаги са били найважните фактори в развитието на науката.
Най-важните начини за обосноваване на достоверността на новите научни
знания в развитието на науката са :
- Многократна проверка на резултатите от наблюдението или експеримента;
-Използване на статистически методи и критерии за обосноваване на
достоверността и представитерлността на получената статистическа информация;
-Позоваване на статистически данни, които са получени от различни
изследователи независимо.
При обосноваване на теоретичната концепция, задължителни са следните
изисквания:
- Съвместимост( Непротиворечивост);
- Съответствие с емпирични данни;
- Възможността да се опише добре познат явление или процес;
- Възможността за прогнозиране на нови явления, факти.
Следва строго да се спазва един от законите на логиката – закона за
достатъчност на основанията – всяка мисъл за да бъде достоверна, трябва да бъде
обоснована от други мислители, истинността на която е доказана или е очевидна.
Обосноваността на резултатите от научните изследвания се постига:
- На основание на строго доказано и правилно използвани констатациите на
фундаментални и приложни науки, като математически анализ, теория на
вероятностите, математическата статистика, съпротивление на материалите,
теоретична механика, машиностроителни технология, теория на оптимизация и
планиране на експеримента и от друга страна, разпоредбите които са били
използвани в научното изследване;
- Комплексно използване на известни, доказани практики на теоретични и
емпирични методи на изследване;
- Посочване, че решението на редица нови проблеми е станало възможно
благодарение на най-известните постижения на някои дисциплини и не противоречи
на разпоредбите и методиката на изследване в съответствие с опита на техните
създатели и по-нататъшно развитие и усъвършенстване;
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- Премахването на противоречията между теоретичните принципи, разработени
от автора и известните закони за развитието на науката, технологиите и знанията.
Обосноваване на резултатите с използване на известни методики за проектиране,
техники за решаване и търсене, както и физически и математическо моделиране;
- Проверка на теоретични предположения и нови решения и идеи с
експериментални изследвания, които трябва да бъдат метрологично осигурени ;
- Сравнение на експерименталните резултати и изпитвания с известни
експериментални данни на други изследователи по същите проблеми;
Нека да посоча още един аспект, свързан с необходимата и достатъчната
пълнота на изследването, че да може да се говори за достатъчна достоверност и
надеждност на резултатите от дисертационното изследване.
Необходимата пълнота на решението на проблема се постига с помощта на
експериментална проверка на теоретичните предположения в дисертацията, както и
съгласуваността на собствените експериментални данни с експерименталните
данни от други изследователи.
Достатъчността на решенията се заключава в съгласуваността на получените
от докторанта експериментални данни с известните теоретически положения от
други автори и с обосноваване и съгласуване на теоретичните решения, получени
лично от докторанта.
Как да се поставим целта и задачите на дисертационното изследване?
Определянето на целта и задачите на изследването включва следните етапи :
Първо. Разкриване на необходимостта от решаване на конкретен научен или
технически проблем. При различна степен на тежест възниква необходимост да се
промени настоящата ситуация. Това може да бъде в някои област на знанието на
равнище на локална теория, например, ако е необходимо да се обяснени емпиричен
факт или да се предскаже резултата на въздействие. Това може да бъде техническо
или административно ниво на противоречие, когато известните технологии не са в
състояние да постигнат желания ефект. Накрая, това може да се изрази в по- голяма
желание по някакъв начин да се промени ситуацията с липсата на знания, когато
няма кой да помогне.
В някои случаи, за решаването на определен научен проблем е необходимо да
се планира, в противен случай може да бъде твърде късно. Това е особено
забележимо например в развитието на военната техника и изследванията на
космоса. Следователно, налице е необходимост от нови научни знания.
Второ. Установяване на необходимостта от провеждане на научни
изследвания.
Провеждане на научни изследвания не се изисква, ако са известни и достъпни
научните знания по даден проблем за обществеността. Първооткривателите на
научен факт, теория, процес, като правило, се признава само един учен или малка
група от учени - колеги, които са направили достояние новите научни резултати от
изследването и са ги предоставили на разположение на обществеността. Следва да
се има предвид историческите факти, че направените откритие,които са направени
за първи път, но ако не станали общодостъпни, често не са донесли научна слава на
авторите. Този въпрос е в сила и днес.
Трудно е да се разчита на факта, че научни трудове, публикувани периферни
региони, са станали публично достъпни и известни на научната общност от
централните райони на страната. За това, че научните факти, получени при
дисертационните изследвания да станат достояние на всички колеги в областта на
знанието, те трябва да бъдат публикувани в големи научни списания, приведени на
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чужди езици.
Учените трябва да свикнат с факта, че в науката има сериозна конкуренция.
Това се изразява в това, че авторът на дисертацията започва да се сблъсква с
редица п роблеми при публикуване в централни научни списания.
След обстоен преглед на литературата в централните научни и често и научнопопулярни публикации и намерените подобни решения, ученият трябва да си
направи планове за подготовка и провеждане на задълбочени научни изследвания
за да достигне до оригинални решения.
Трети. Идентифициране и класиране научно изследова телски цели.
Необходимостта за решаване на научни проблеми органично въплатено в
целите на научните изследвания на учените. Целта е продукт на потребността.
Основната цел при определяне на научната работа е да се получат нови научни
знания за реалност. Знанията, придобити от един човек във всички сфери на своята
разумна дейност се използват в ежедневието, в икономиката, в политиката, в
изкуството, но никъде, освен в науката придобиването на знания не е основна цел.
Новото знание получено в резултат на техническото развитие е също основна цел
на научните изследвания, включително и в дисертационните изследвания.
Л. Брауэр: " ... неправильная теория, не наталкивающаяся на противоречия,
не становиться от этого менее неправильной, подобно тому как преступное
поведение, не остановленное правосудием, не становится от этого менее
преступным".
Л Брауер: "...неправлината теория, не се сблъсква и не разрешава
противоречия, подобно на престъпното поведение, което не е доказано от
правосъдието, не става по-малко престъпно”
К. Попър "...търсенето на истината, разбира се, е душата на научното познание,
но установяването на истината на теоретично равнище принципно е невъзможна.
Всяка теория, както показва историята на науката, може да бъде опровергана в
бъдеще."
Създаване на научна теория, е може би най- желаната мечтата на всеки учен и
целта на неговата научна работа. Каква е трудността за създаване на теоретични
предположения ? Интересно е да се вслуша в думите на създателите на науката:
Живота на науката е постоянна борба на различни мнения, тенденции, борбата
за признаване на работата и идеите на учения, и поради спецификата на науката това е борба за приоритет в получените нови научни резултати.
Известно е колко е трудно да се одобри в науката нова теория, като основна
научна теория. Примерите в това отношение са много: като теорията на
относителността, квантовата механика, генетиката, кибернетиката, теорията на
еволюцията.
По този повод, е трудно да се въздържим и да не цитираме следната фраза на
Макс Планк "...обикновено новото научно знание не триумфира като убеди
опонентите си, и те признават, че са сгрешили, но най-вече, така че опонентите в
крайна сметка умират, и по-младото поколение научава истината веднага”.
По време на изследването за постигане на целта се формулират отделни
задачи за изследване и от тяхното правилно поставяне зависи реализацията на
целта.
Четвърто. Систематика на предметната област на дисертацията.
Системност е една от основните характеристики на научност. Научното
систематизиране на знанието се характеризира с тенденция към пълнота, ясна
представа за основите на систематизацията и тяхната непротиворечивост.
Огромната област на научното познание се раздели на отделни дисциплини.
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Системността се реализира чрез възможността за класифициране на субектите
и обектите на изследването. Класификацията не само прави изследванията
системни,но също така определя точно научната ниша, която е обект на изследване
от докторанта.
Успешните могат да бъдат признати класификаците,притежаващи свойството
системност и могат да бъдат наречени системи-класификации. Класификацията е
важна за това, показва нови свойства, като евристики, което позволява да се
предскаже или да измислят нови елементи на системата, които са били преди това
неизвестен, и намирането им е само въпрос на време. Историята на науката знае
много такива примери. Типичен пример на матричната система, класификацията е
така наречената таблица на химичните елементи на Д.И. Менделеев.
Пето. Определяне на условията и ограниченията при изследване.
Тази процедура позволява да се оцени възможността за приземяване на
мечтата и да се направи оценка на реалността за решаване на научния проблем.
Ограничения могат да бъдат във времето, материали, информация, енергия.
Слизайки към по-ниското ниво и по-дълбоко в съдържанието на научните
изследвания е възможно да се оценят особеностите,които ще отличат важите нови
факти и приноси то тези на други учени.
Шесто. Определяне на задачите на научното изследване.
На този етап се формулират задачите на изследването за постигане на
поставената цел при някакви изходни данни, ограничения и условия в
пространството и времето, от материалните възможности, енергия и информация.
Как да се изгради една теория на дисертацията ?
Най-важното методологическа позиция е изграждане на теорията на
изследване. Дисертацията може да не съдържа в някои случаи експериментални
изследвания на автора, но без елементарна теория на въпрос, докторантът трудно
ще докаже дисертациалността на своя труд.
Полезни за изграждане на теоретични предположения са следните методи,
които могат да бъдат използвани от докторанта при своето дисертационно
изследване са:
Първият може да се нарече анализ на системата, включително разглеждане на
съвкупността: методи, техники, процеси, видове оборудване, методите за решаване
на проблема, и т.н.
Вторият, най-често използван и универсален метод за изграждане на теория е
симулация на процеса или явлението на базата на известни модели, но с някои
съществени различия, постигнати от : премахване на допускания, нови ефекти и
подходи към обекта и предмета на изследване.
Изграждане на теоретичната част на дисертацията е възможно въз основа на
някои основни хипотези, които са напълно обосновани и доказани и не се нуждаят от
допълнителни изследвания и доказателства за решаване на поставения проблем.
Третият, начин на формиране на теорията на въпроса е прилагане на метода
на дедукция,т.е. движение от абстрактното към конкретното.
В основата на този теоретичен подход са заложени определен набор от
основни принципи (абстрактно- логични), който ще се използват в рамките на
система от понятия на базата на законите на материалистическите диалектика и
формалната логика за последователен и систематичен анализ на всички нови и нови
факти и обстоятелства. В този случай, е възможно движение в рамките на
"същността на явлението и неговото съдържание, форма на проявление и
съществуване
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Четвъртият, най-напреднал подход за теоретично изследване е теорията на
концепцията, т.е. концептуалният подход.
Концептуалният подход има всички основни характеристики, присъщи на всяка
обща теория.
Особеностите на този подход са:комплексност, цялостен, предоставяне на
проучвания проблема във всички негови най-съществените връзки и отношения, в
единството на съдържание и форма на определянето на мястото и ролята на
системата на по-висок порядък. Сред най-значимите характеристики на
дисертацията - концепцията трябва да включва нейната аналитичност и
синтезираност.
Петият методологичен момент еединството на теорията и практиката.
Теоретизиране в името на теоретизиране губи своята актуалност и значително
намалява нивото на дисертацията.
Единството на теория и практика е знак за истински комплексни научни
изследвания. Това се постига чрез изграждане на теория (описание на процесите и
явленията, тяхната обяснение, прогнозиране и отправяне на препоръки) за
ориентацията на това на практика, при спазване на необходимите системни
изисквания, типичност и представителност,а когато е необходимо преразглеждане
на концепции във връзка с нови факти и явления в практиката
Формулиране на научни изводи
Необходимо е да се прави разлика между изводите, които са направени в края
на дисертацията и изводите и препоръките,които са дадени в края на всяка глава на
дисертацията. В последния случай, констатациите трябва да са научни. Ако в
първия случай, в по-голяма степен е налице обобщаване на резултатите от
изследването, като цяло, то последните, в заключението, трябва да бъде поконкретен и да личи приностът на автора в резултат на проведеното изследване.
Научните изводи могат да се формулират по следния начин:
Изчисленията показват, че ...
Експериментално е установено, че ...
Ефектът се състои в това, че когато се наблюдават ...
Сравняването на експерименталите и изчислителн изследвания ни позволява
да докажем, че ...
Доказано е, че ....
Установено е, че ...
Доразвита е теорията за ....
Разликата между резултатите от изчисленията и експеримента при конкретните
условия на изследването могат да се обяснят с това, че ...и т.н.
Доклад за резултатите от дисертационното изследване
Според някои правила, докладът за резултатите от дисертацията, като всяка
публична изява, трябва да има въведение, същинска част на дисертационното
изследване и заключението. До известна степен това е възможно да се изгради по
следния начин на доклада:
- Заглавие на дисертацията;
- Обосновка на необходимостта от изследването и на значението на работата;
- Противоречието между известното и неизвестното в познанието, т.е.
проблема;
- Формулиране на проблема на темата на дисертацията;
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- Целта на дисертационното изследване;
- Систематизиране на известните решения на проблема от анализа на
състоанието на проблема;
- За решаване на научния проблеми трябва да се използват ... (методи;
подходи и т.н.)
- Възможни подходи за решаване на проблеми;
- Нови решения, които се различават от познати и дават възможност за
постигане на целта ...;
- За първи път решени въпроси от теорията ...;
- Създаване на нова методика за изчисление, което е позволило да се докаже,
че ...;
- Експериментални изследвания, потвърждаващи теоретични положения ...;
- Резултатите ще подобрят ефективността ..;
- Резултатите са реализирани успешно в ....;
- Могат да се направят следните препоръки за теорията и практиката:...;
- Перспективите за по-нататъшни изследвания по темата на дисертацията са в
следните направления:...;
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XХV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” ЗА МЛАДИ УЧЕНИ
11 и 12 май 2016 г.
Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, Тракийски университет
СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА ЗНАЧИМОСТТА НА НАУЧНИТЕ РАБОТИ
проф. д.т.н. Г. Тасев – ССКБ
Една от най-важните задачи за науката е разработване на система и изборът
на критерий за оценка на значимостта на резулбтатите от проведените научни
изследвания. Такава система и критерии са необходими за оптимално управление
на науката и създаване на условия за стимулиране развитието на едни или други
научни области. Използваните в момента показатели за оценка на ценността и
продуктивността на труда на учените имат съществени недостатъци. Главните от
тях са сложността и трудоемкостта за изчисляване (информационни и икономически
критерии), продължителния период за да може да се направи реална оценка (5-8
години за определяне на индекса на цитиране и повече от 10 години за оценка на
фактическия икономически ефект), а така също лимитираност на сферата на
приложение. Като пример, икономическият критерии е неприложим за
фундаменталните теоретически изследвания, а така също към много изследвания в
областта на медицината, хуманитарните и военните науки. С помощта на
публикационния критерии е не възможно да се оцени обективно ценността на всяка
отделна научна дейност, а така също и за оценка на истинската продуктивността на
учения.
Очевидно е, че универсален критерии за оценка и сравняване на всички видове
научно изследователска продукция трябва да отразява онова нещо, което е
съществено, присъщо на всеки научен продукт, независимо от научната област.
Това изискване удоволетворява само научната информация, която е извлечена от
областта на изследването и творчески е преосмислена, интерпретирана и доразвита,
постигайки непосредствената цел на науката. Ако се отдаде да се намери
формализиран критерии за нетрудоемко измерване на съдържганието във всеки
научен труд, където логически е обработена информацията, която е резултат от
проведеното научно изследване, то той може да бъде основа за създаване на
универсален и адекватен критерии за оценка на значимостта на научните трудове на
учените.Целта на настоящата работа е да се обоснове и предложи система и единен
критерии за оценка на ценността на научната продукция на учените, не зависимо от
научната специалност в която творят.
Същността на предложението за оценка на значимостта на научната продукция
на учените се изразява в една скала, където се ранжира информацията, съдържаща
се в научните трудове по два параметъра: клас и новост.
Всички видове научна информация - данни, изразени в брой и в качествено
описание, както и резултатите от тяхната логическа преработка във вид на
интерпретации, за да формират логично тълкуване, обяснение, теория, хипотеза или
концепция - са разделени в 5 класа. В клас А включва т.нар описателна и
регистрационна работа, съдържаща едно просто излагане на резултатите от
измерванията, проведения опит, наблюдения, т.е. описанието на отделни,
елементарни факти (обекти, свойства и отношения)
Всяка наука, независимо от нейния предмет, изучава обекти, техните свойства
и взаимоотношения. Не трябва да се изучава и изследва какво да е, освен
обекти,свойства и отношения, защото обектите, совйствата и отношенията са
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съставляващите на понятието „Факт”. Към този клас работи ние отнасяме
реферативните обзори.
В настоящата епоха, където се наблюдава "информационна експлозия" и
отделни изследователи не могат да се запознаят с целия този обем от литературни
източници за своя обект,предмет и цел на изследването, може да се приеме, че
повтарянето на изследването е по рентабилно, отколкото да се намери говоро
решение на проблема, то стойността на задълбочен добросъвестен анализ на
известните литературни източници се е увеличила значително. Особено висока е
стойността на аналитичните обзори с критичен анализ на резултатите в научните
трудове на предшествениците с обобщение на разнородните факти и концепции с
даване на ясна постановка за понататъшно изследване.
Аналитичният обзор е отнесен в по-висок клас на научна информация,а именно
клас Б. Тук се класират работи с по-високо ниво на творческа обработка на
извлечената информация, където се дава не само описание на отделните факти, но
и се прави един елементарен анализ на отношенията и взаимовръзката между
фактите. В някои произведения от този клас може да се съдържат практически
препоръки от частен характер и където не се променят или усъвършенстват
разработените методи, уреди и материали за практически приложения
Ако, обаче, аналитичният обзор се занимава с подобряване или развитие на
процесите, вещества, устройства (т.е. тези обекти, свойства и отношения, които са
признати за изобретения и т.н.) за използване в практиката, работата принадлежи
към клас B.
Към следващия клас на научна информация ( Г ) класифицираме изследвания,
насочени към проблемните въпроси или разработване на методи (включително
експериментални методики), устройства (стендове за изпитване, електроуреди и
т.н.), вещества или химикали за научни цели. В тези случаи, когато един и същ
метод или устройство може да се използва както за научни изследвания и за
практически цели, следва да се посочи степента на приоритет за приложение.
По-високата оценка на информацията, пригодна за по нататъшно развитие на
науката, произтича от това, че, като п равло,на основата на метода, устройството и
веществото или химикала за научното изследване и приложение се създават обекти
за практическо използване, а не обратно. В науката ценността на получената
информация не е тъждествена с нейната утилитарна полезност.
Към висшия клас Д принадлежи информацията, съдържаща задълбочена
теоретическа разработка на един или друг проблем, въз основа на който се
разкриват много аспектни закономерносит, изведени закони, теории. Главната
характеристика на ценността на информацията е нейната новост, т.е. колкото
повече получената информация намалява съществуващата неопределеността в
науката и толкова повече е неочакваната нова представа и знание за изследвания
обект,процес или явление. Предлагаме 5 различни степени на новост на научната
информация: от не съдържащи нова за науката информация до получаване на
новаторски резултати от изследването. Новостта на получената информация трябва
да се определя по отношение на момента на завършване на изследването, а не от
момента на неговото начало, т.е. започване на изследването.
На всеки клас на научната информация и на всяка степен на новост се
преписва условни балове. Нарастването на оценката на класовете е в аритметична
прогресия от 1 до 5. Такава ранжировка е справедлива, тъй като тя почти
уравновесява учените, работещи в теоретични и приложни институти, разработващи
фундаментални и частни, приложни аспекти на науката. Все известно е,че
обобщаваща теория се създава само след натрупване на определен запас от
сведения за отделни факти и взаимовръзката между тях. Също така, съвършено
очевидно е, че с прехода от една степен на новост на научната информация към
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друга нейната ценност се повишава съществено, и това е отразено в увеличаване
на броя на баловете с един порядък. Произведението на баловете „за класа” по
баловете за „новост” е вече условна числена характеристика за ценността на
научната работа на учените. Целият поток на информация може да се раздели на 25
типа работи от А1 с ценност от 1 бал до Д5 с ценност 50 000 бала.
Предложената система изключва еднаквата оценка за различни типове работи,
тъй като големият диапазон на балове за степента на новост затруднява
получаването на голям брой балове за редица работи, които нямат необходимото
равнище на качество.
Оценката се поставя за постигнат изследователски резултат,а не за обем
извършена работа. Талантливият учен по това се отличава от своите колеги и
винаги ще се добие с висок резултат на неговите изследвания и най-голям
икономически ефект.
Ако работата се извършва в сътрудничество, то всеки от авторите трябва да
получи равен блрой точки, по които да се оценява неговата научно изследователска
работа. Нямаме право да разделяме точките на броя на авторите в научната работа,
тъй като тогава тази система може да бъде печка за сътрудничеството между учени.
Под научната работа до сега разбираме една статия, която в момента е найчестата форма на научна комуникация. Основното съдържание на дисертации,
монографии, като правило, рано или късно също се публикуват под формата на
статии. Разбира се, за повторното публикувани материали не се дават точки на
автора. Това е и едно от предимствата на предлаганата система на обща оценка на
броя на публикациите. Научната стойност на монографията условно може да бъде
изразена сума на точките за всяка глава.
В научно изследователските институти на БАН и ССА е възможна следната
процедура за оценка на научната продукция на учените: Първоначално всеки автор
или съавтори правят оценка на свотя продукция по раазработената система.За
потвърждаване на тази оценка на ниво институт научната продукция се предлага на
експерт от същата научна област и неговото решение е окончателно. Експертите се
назначават от директора на института. Цялата работа по оценка на научната
продукция на учените в института се ръководи от научния секретар на института.
В заключение може да кажем следното:
1. Не смятаме, че разработената система е окончателна. Разбира се, че в
процса ан работа тя може да се доработва и усъвършенства.
Таблица 1.
Клас на
научната
информация

А
Б
В
Г
Д

Скала за оценка значимостта на научната работа
Съдържание

Бала

Описание на отделни елементарни факти / вещи, свойства и
отношения/. Излагане на опит, наблюдение, резултати,
измервания. Реферативен обзор
Елементарен анализ на връзки, взаимозависимости между
фактори с наличие на обяснения, хипотеза. Практическа
препоръка от частен характер. Аналитичен обзор.
За практическо прилагане на начин, метод, устройство,
вещество, щам, квалификация, програма от мероприятия,
алгоритъм
За научни изследвания на начин, устройство, вещество.
Разработване на проблем. Научна квалификация, модел на
процес, научна прогноза.
Многоаспектна закономерност. Теория. Закон.

1
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2

3

4

5

Таблица 2.
Степен на новост на получената информация
№
1
2

3

4

5

Ниво на новост на информацията
Нищо ново
Потвърждаване или поставяне под съмнение на известни
представи, нуждаещи се от проверка. Намиране на нов вариант
решения, не даващ предимство по сравнение със стария /или
предимство, което не е доказано/
За първи път е намерена връзка/или е намерена нова връзка/
между известни факти. Известни по принцип положения са
разпространени за нов обект, процес или явление и в резултат на
това е намерено ефективно решение. Разработени са по-прости
начини за постигане на положителни резултати. Направена е
частична рационална модификация /с признаци на новост/
Получена е нова информация, значително е намалена
неопределеност-та на наличното знание, по новому или за първи
път са обяснени феномен,явление, разкрита е структура на
съдържание на обекта, процеса или явлението. Извършено е
съществено,принципно усъвършенстване
Открити са принципно нови факти, закономерности. Разработена е
нова теория. Изработено е принципноново устроство, или метод.

Бала
1
10

100

1000

10 000

2. Допустимо е въвеждането в числовите характеристики на поправъчни
коефициенти за едно или друго качество на научната продуксция. Такива
показатели, т.е. с въведени коефициенти, ще бъдат, в отличие от основните, с
местно или конюнктурно значение.
Например, за условията на институти, които се занимават основно с приложни
научни изследвания могат да въведат повишаващи множители за подобряване на
оценката за практическата стойност и полезност на изследването. Така или иначе,
предложената скала позволява да се направи оценка на приключили
изследователски работи, за да се измери принос към науката, направени от двама
отделни автори и екипи от учени за сравнение между една теза, монографии,
статия, научно списание и т.н.
3. Допустимо е въвеждането в числовите характеристики на поправъчни
коефициенти за едно или друго качество на научната продукция. Такива показатели,
т.е. с въведени коефициенти, ще бъдат, в отличие от основните, с местно или
конюнктурно значение.
Например, за условията на институти, които се занимават основно с приложни
научни изследвания могат да въведат повишаващи множители за подобряване на
оценката за практическата стойност и полезност на изследването. Така или иначе,
предложената скала позволява да се направи оценка на приключили
изследователски работи, за да се измери принос към науката, направени от двама
отделни автори и екипи от учени за сравнение между една теза, монографии,
статия, научно списание и т.н.
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ПРОСТРАНСТВО, КОМПОЗИЦИЯ, ВЕРТИКАЛНИ СТЕНИ ....
prof. Katerina Despot, prof. Vaska Sandeva
катедра Архитектура и дизайн, Университет Гоце Делчев - Щип, Македония,
vaska.sandeva@ugd.edu.mk, katerina.despot@ugd.edu.mk
Апстракт
Пространството, в което е неразделна сегмент от нашия живот са нахранени с
много функционални и декоративни елементи. Един аспект за разглеждане на
вертикалните стени т.е. ветикалните градини и тяхното естетическо въздействие в
пространството нарича функция.
Вертикалните градини граничещи от украса до напълно функционална градина
на места, където има малко кислород и пространство, идеални са за жилищни
сгради и обществени пространства, където липсва зеленина, специално място
заемат и ентериерното редактиране където с техния израз пространството получава
друго измерение, наречено монументалност.
Естетичната задача при вертикалните градини се постига и с оформяне на
сектори на идентификация в пространството чрез избор на конкретен растителен
видях състав и междинна композиция; в създаване на уют и представителност в
интериорното пространство.
Ключови думи: композиция, растителност, стена, пространство
SPACE, COMPOSITION, VERTICAL WALL….
Prof. Katerina Despot, prof. Vaska Sandeva,
University Goce Delchev - Stip, Department of Architecture and Design, Macedonia
vaska.sandeva@ugd.edu.mk, katerina.despot@ugd.edu.mk
Apstrakt
The space in which it is an integral segment of our life is nourished with many
functional and decorative elements. One aspect for consideration of vertical walls or The
vertical gardens and their aesthetic impact in space called function.
Vertical gardens bordering the decoration to totally functional garden in areas where
there is little oxygen and space, ideal for residential buildings and public spaces where
missing greenery, special place occupies in interior design where their expression space
gets another dimension called monumentality.
Aesthetic problem in vertical gardens is achieved by shaping the sector identification
in the space by selecting a specific plant species composition and spatial composition; to
create comfort in the interior space representation.
Keywords: composition, vegetation, wall, space
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Вовед
Вертикална градина е стена или вертикална структура, която е изцяло или поне
частично покрита с растителност. Идеални са за обществени и жилищни сгради в
градските градове, където липсва зеленина и вътрешното пространство
представлява ландшафтен стена приридата. Освен естетическия ефект от
вертикалното озеленување има и друга полза.
В сгради с вертикални градини е прохладно през лятото и топло през зимата, а
със сигурност има и по-добра шумоизолация. Поставянето на вертикалните стени
във вътрешните пространства имат силно визуално въздействие, те разбиват
простоорот същевременно съединяват и ни приближават природата до нас.
Поставянето на вертикалните градини във вътрешните пространства за
съвременния начин в големите и високи блокове, където изборът на съвременни
материали ни губи връзката с природата. Доброро поставена вертикална градина е
място за отдих и почивка, когато е поставена и в ипотечни и в обществен обект във
входните портали.
Естетическия ефект се постига с решението ка композицията, която трябва да е
в специална връзка с мястото на поставяне на вертикалния зелена стена и да има
тематика на самата композиция.
Пространство - частично отворен или частично затворено е енергията, която
се класира за него, там където съществуват функционални и декоративни форми
същевременно правят едно цяло, което е същността на известно време, тенденции
на живот, там където се съединява връзката с природата.
Композицијата во вертикалните ѕидови
Всяка градинско-паркова творба се съставя от два вида композиции – обемнопространствена и плоскостна, обединени заедно.
Обемно пространствената композиция - триизмерна, чрез нея се създават
всички обеми и пространства в дадена композиция. Изгражда от релефните форми,
дървесно-храстовата растителност, архитектурните и други елементи.
Плоскостна (планова) композиция – плоскостна, двуизмерна, изградена от
линии и форми и служи за база или основа на пространството. Нарича се
архитектурно-планировъчното решение на творбата съставено от различни линии и
форми, които образуват тревни килими, цветя и др. Те са взаимно свързани,
допълват се и си влияят.
Основният елемент при характеристиките кай колиритните композиции е
декоративната растителност зелени цветове, върху който се комбинират останалите
цветни тонове за съживяване на ландшафта във вертикалните стени.
Съществуват различни видове композиции при вертикалните стени - но от тях
най-използжани са три - пирамидална; диагонална; кръгова. Но подреждането на
обектите зависи изцяло от търсения ефект. по-тесен смисъл, се нарича картина от
фигури, намиращи се в някакво действие или съотношение помежду си.
Тези модули са със специални олекотени почви и растения, обикновено
почвопокривни. Много важно за вертикалното озеленяване е да се помисли за
последващата поддръжка и напояване. Затова най-често се използват вградени
автоматизирани поливни системи. Друг важен момент е конструкцията да е
достатъчно здрава, защото тежестта на вертикалните градини, особено след
напояване е много голяма.
Днес амбициозните потенциални градинари повече ги интересува дизайна на
зелените вертикални стени. При инсталиране в жилищни площи няма много място за
природата. Затова с модерни архитектурни решения може да дойде на сцената
вертикалната стена.
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Представляват чудесен начин за декорация на вътрешната стая, както и красив
естетически детайл, който пречиства воздуха и декрира пространството.
Разделяне на ветикалните стени в интериора
- В кухнята като овощни градини и градини за подправки,
- Декоративни преградни стени
- В обществени обекти с композиция мога да се представи логото на фирмата
- Като декоративни стени

Фиг. 7. Ветрикални стени в жилищно пространство
Животът в съвременните градове неизбежно откъсва човека от естествената
природна среда. Това оказва въздействие на психологичната нагласа,
емоционалността и здравословното състояние на всеки. Глобалните тенденции за
защита и опазване на природата намират отражение и в ежедневието на градския
човек – в нуждата и стремежът да се внесе природа сред сградите.
Поради голямата плътност на застрояване, активно се изнася озеленяването
във вертикална посока. Покривните градини, фасадното зацветяване, вертикалното
озеленяване и най-новите композиции – вертикалните градини все по-често са обект
на проектиране и строителство. В закритите пространства тази тенденция също не
липсва. Естественият стремеж на човека към допир с природата дава тласък за
развитие на иновации в областта на интериорното озеленяване. Аранжирането на
растения в съдове става нецелесъобразно по отношение на икономичността на
пространството, средствата и времето за поддържане, постигания декоративен
ефект. Вече и у нас хората търсят комфорта на хармоничната среда, в основата на
която стоят няколко принципа – здравословна атмосфера, щадящи природата
технологии, задоволяване на естетическите потребности. Приоритетна цел е да се
създаде усещането за максимално количество “природа”, с минимален разход на
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пространство и ресурси.
Растения
Най-интересните решения в озеленяването на интериора са модерните,
вертикални, зелени стени. Те представляват иновативни системи от изолиращи
панели, запълнени със специален субстрат, подходящ за нормалното развитие на
растенията. Панелите се монтират за стената, посредством алуминиеви профили. В
панелите има вградена поливна система, която поддържа жизнеността на
растенията. По този начин, интериора на всяка сграда може да се превърне в
интересно зелено пространство. Чрез подходящо подбрани растения, върху
вертикалната стена може да се направи цветно брандиране или чисто само
слободна композиция.

Фиг.2 Вертикални стени в административни сгради
Правилната подредба и аранжиране на растенията в помещенията на офис
сградите, може значително да подобри и да оформи вътрешния дизайн на
интериора. Чрез цветята и декоративните видове, могат да се обособят различни по
големина пространства, или пък да се изолират други. Чрез растителността в
инериора, значително се подобряват микроклиматичните условия в помещенията на
сградата
Изготвянето на проект за интериорно озеленяване е комплексна задача. Трябва
да имаме в предвид, както специфичната нужда от светлина на всяко цвете, така и
творческото им аранжиране, спрямо търсения ефект. При този вид проекти за
озеленяване раполагаме с огромно разнообразие от листнодекоративни и цъфтящи
цветя, с които можем да обогатим всеки интериор. Но не бива да забравяме, че
трябва да се съобразим, както с индивидуалните изисквания на всяко растение, така
и с поносимостта им едно към друго.
Възприятие на интериора с ветикални стени
Интериора винаги предизвиква определени възприятия при консуматори на
това пространство, където пребивава, ако има някой ред, последователност,
топлина, хармония, контраст и др. в самия интериор при всеки човек се събужда
чувство на комфорт и уют за пребиваване в тази област. Естествено е необходимо
да се отбележи, че всеки човек на един негов присъщ начин чете интериора. Всеки
проектиран интериор когато и да е създаден, съзнателно или несъзнателно изпраща
съобщение в света, който го заобикаля поради причината, че е неизбежно лицето,
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което е в това обкръжение има свое преживяване на интериора на всеки негов
присъщ начин. Дизайнът на интериора става средство, с чиято помощ могат да се
изразят определени възгледи, идеи, технологични постижения, статут, власт,
богатство ....
Като такъв дизайна на етериер, винаги е предназначен за някой консуматори и
събужда реакция при наблюдатели на този проектиран интериор. Често изпратените
съобщения чрез дизјнираниот интериор лесно очевидни, и повечето мнения и
възприятия може и да се припокриват в основни черти, но се случва някои
съобщения да бъдат в известен смисъл на думата скрити, метафорични,
символични, при което ще се вози много различни обяснения . Именно при тези
различни обяснения се възприема субективността и възприятието предназначение
интериор. Пространственото възприятие е индивидуална и възниква като следствие
на възприятията, визуалното възприятие. Използването на пространствени
елементи, които са в този интериор, чувството за техните отношения, както и
придобитите знания, дизјнерот на интериора е в състояние да може да повлияе на
окончателното формиране на изображението и становището за определен дизайн
на интериора.
Изводи
С модерни дизайнерски решения, дойдоха на сцената нови вертикални стени.
Те са станали все по-популярни и в съвременната архитектура на големите градове.
Чудесен начин за декориране на вътрешни помещения, както и красив естетически
детайл, който пречиства въздуха и оплеменува просторот.Придобивките на тези
градини са многобройни. Важно е да се избират само билки, които нямат дълги
корени. Тези зелени стени не изискват страна, но минерален субстракт, се залеваат
с вода и минерали. Не се случайно правят връзката с пририодата и никога
вътрешното пространство няма да е затворена капсула но получават художествено
изразяване на живопис пейзаж платно в пространството. Композицията е един много
важен елемент в дизайна на вертикалните стени. Тя прави интериора много поприятен за визуална комуникация с пространството. Всички елемненти в едно
пространство съединени в едно цяло и подчертана от една зелена вертикална стена
получават пространствата една съвсем друго измерение т.е. връзка, която се нарича
линия, природа, стъкло и закрито
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ПРОСТРАНСТВО И КОМПОЗИЦИЯ В ИНТЕРИОРНИЯТ
И ЕКСТЕРИОРНИЯТ ДИЗАЙН
проф. Катерина Деспот, проф. Васка Сандева
Университет Гоце Делчев – Щип
vaska.sandeva@ugd.edu.mk, katerina.despot@ugd.edu.mk
Резюме: Когато една градина, парк, обществен обект, дом или друга
повърхност са замислени, разработени и реализирани на терена по всички
правила на художествените закони, те се превръщат в силно произведения,
които отговарят на самия посетител или потребител.
Терминът композиция представлява съставяне, съединяване, връзка. Тя се
използва широко както в проектирането, така и в други области от живота. В
дизайна терминът композиция означава създаване на произведения с такъвo
отношение на отделните части, при което се създава едно цяло.
Понятието пространство означава територия, гара, връзки с
художествени символи, разположени в определени граници по отношение на
общата площ. В организирането на понятието пространство също е
разположена и в повечето случаи е свързано с композицията.
Ключови думи: пространство, композиция, дизайн, интериор, екстериор
В изкуството, красотата има цялата база,
като истината във философията.
Дани Дидро

Когато една изкуство на дизайна се характеризира от художествена гледна
точка, като се има предвид преди всичко архитектурните центрове, дългогодишен
шир и колоритната организация на обекта, където всички елементи са слети в едно.
Под дизайн на интериора - означава вътрешното пространство на сградите и
помещенията в тях. Интериор е вътрешното пространство, обзаведени и подходящи
за извършване на дейност.
Под дизайн на екстериора - означава науката и дейност, която изучава пейзажа
и неговото проектиране - моделиране в пространството, което ни заобикаля и в
който се живее. Най-общо казано дизайна на екстериора включва планирането и
дизайна на градската среда, паркове, обществени места за отдих и почивка, както и
проектирането на зелените части на жилищните комплекси.
КОМПОЗИЦИЯ
Композиция - (лат. Compositio) - е компилация, сбор; свързване в една общност.
Това е изграждане на единна структура на дизайнерско дело, внедряване,
съчетаване и свързване на неговите части, обусловени от идейният замисъл и
предназначението на делото. Всяка композиция трябва да бъде съставена от
минимум три изящни принципи, но колкото повече от изобразителното принципи
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използваме в композицията тя винаги е по-богата, но не можем със сигурност да
твърдим, че е по-добра.
В ЕКСТЕРИОРА елементарна композиция може да бъде създадена от 3
дървета и по-сложно от няколко дървета, храсти и цветя. Паркът представлява
сложна композиция, която включва създаването на творби. Съотношението и
връзките между основните и второстепенните части и техните компоненти в едно
цяло.
Докато в ИНТЕРИОРА, обемно-пространствената композиция, наречена
интериор представлява такова редактиране и подчинување на нейните елементи,
при което се постига хармония. Интериорният дизайн (ентетиер) е наука за
архитектурни и художествени оформление на вътрешното пространство на сградите
и помещенията в тях, което позволява на човека благоприятна среда за работа и
почивка.

Фигура 1. Състав където съдържание, форма и размер
интегрирана в интериора и екстериора
В дизайна това са свързани елементи, форми и пространства в единно цяло,
като цели изразяване, предполага на определено смисловно съдържание, идеи и
емоции.
Всяко дело в дизайна се състои от два вида композиция – волуменопространство и обем, обединени в едно.
При реализацията на проекта първо върху терена се предава архитектурното
решение и след това се създава пространство - обемната композиция.
"Проектът не е готова скулптура, направена от камък или изляна от бронз
веднъж завинаги. Той е жива материя, която постоянно се променя, или може да се
каже, че е идея базирана на концепции, които произтичат един от друг. Те
непрекъснато се оформят, променят и отново се оформят, докато не се стигне до
една приемлива форма, която ще продължи дълго време, и след това, когато се
наложи, тя ще бъде заменена с друга форма"
Дизайнът на интериори и екстериори се състои от пет различни, но еднакво
важни елементи: линия, форма, цвят, модел и текстура. Тези пет елемента, и колко
близо или далеч те комуникират един с друг, съставляват цялостното неразделим
дизайн.
Композицията пък може да бъде илюстриран със седем основни принципи на
дизайна: единство, хармония, ритъм, акцент, мащаба, баланс и най-важното,
функция. Тези принципи са инструментите, които дизайнерите използват, за да
създават успешни дизайнерска схема; мислете за поста като обща цел и останалите
принципи като средства за постигане на този успех.
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Фигура 2. Композиция
ПРОСТРАНСТВО
Пространството е безгранична триизмерна непрекъснатост, в която се
разполагат всички предмети и събития. Физическото пространство обикновено се
разглежда в три линейни измерения, макар че някои клонове на съвременната
физика използват по-прецизни модели с четириизмерен континуум, наричан
пространство-време.
Следователно пространствата са големи, триизмерни. Образно казано всяко от
тях има стени, под и таван. В екстериора стените са от растителен и архитектурни
елементи, подът е релефа, заграден със стени и тавани, четвъртото измерение е
съкращение от небето, наблюдаван в границите на стените.
В интериора се формират с съществуващата структурна система на сградата,
след това се определят с стенните и плафонските равнини, а с останалото
пространство във връзка чрез прозоречни и отвори вратите. Всяка сграда има своя
отличителна схема на тези елементи и системи. Всяка схема или модел притежава
своята същност геометрия, която оформя и моделира обема в свой отличителен
характер. Полезно е да бъде в състояние да се четат такива образни разстояния
между формата на елементите, които определят формата на пространството и тези,
които са определени от формата на пространството. Въпреки че някои от
елементите се налага с превъзходство другият се приема като равен в тези
отношения.
Се различават 3 основни типа пространства - затворени, полуотворени и
отворени. Всяка те имат изключителни белези, които се оформят от структурата им.
Външният вид и особено художествените им качества зависят от характера на
елементите.
Затворени пространства. Към тях се отнасят тези парцели, 60-70% от които са
покрити със свободно намира дървесна-храст растителност. Всъщност затворените
пространства представляват екологични насаждения. Те са разделени по отношение
на структурата им на следните два подтипа: а) насаждения с хоризонтална
структура; б) насаждения с вертикална структура. Мястото на затворените
пространства по принцип е в периферните части на парковете или други големи
обекти. В този случай те отговарят на многобройни функции: да вкаменуваат тяхната
територия, запазват праха, изолират шума, се спират вятъра. В някои случаи ги има
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и в интериора на обекта, с която се цели общата територия да се раздели на
отделни области или зони за отдих.
Полуотворени пространства. Към тях се отнасят тези парцели, в които
растителноста обхваща 25-50% от повърхността. Според структурата те се делят на
следните два подтип: a) за групово разположение на дърветата; б) рамнемерно
разположение на свободно прави дървета. Полуотворените пространства също са
екологично чисти растителни общности, но със силно разредена хоризонтална
структура, т.е. това са готови. Формата им се определя от дървесна-храст и пасищна
растителност и от териториалното разположение на отделните растителни обеми в
участъка.

Фигура 3. Полуотворени пространства в екстериеора
Те са много различни и имат по-голяма художествена стойност от затворените
пространства. Разполагаме са и откритите пространства, в периферните и външните
части на обекта. Когато се намират по периферията те осигуряват сливането на
обекта с околната среда, а когато са вътре, преди затворените пространства трансмитираат към откритите пространства.
Открити пространства. Към тях се отнасят тези парцели, в които растителноста
покрива по-малко от 25% от повърхността. Към този тип пространства попадат и
водните площи. От художествена гледна точка откритите пространства предлагат
големи възможности за композиране. Затова този тип пространства често определя
художествената картина на престъплението. В зависимост от композициската
структура те се делят на геометрични и естествено хармонизирани. И едните, и
другите могат да бъдат основни и второстепенни.
Художествения облик на централните екологични открити пространства се
появява от растителни елементи, които са разпространени в рамките на откритите
повърхности след определен произведения представим.
Езерата и реките естествено или изкуствено създадени, се преобърнат в
основни открити пространства тогава, когато изпълняват ролята на основна ос в
композицията или образуват основните съставки, например центъра. В такива
случаи около тях се групират всички останали пространства или архитектурни
елементи и водни ефекти.
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Фигура 4. Отворени пространства в интериора
Обемът пространствената структура на дадено дело се оформя в неделимо
цяло от затворените, полуотворените и откритите пространства, свързани с улици.
Украсата на откритите пространства от растителен, архитектурни и скулптурни
елементи, организирани по определен произведения представим, обърна всяко дело
от пространство в самостоятелна художествена композиция. От друга страна, всяка
такава композиция е неразделна част от общата обемно – пространствена компоция
на дизайна. Когато се говори за едно открито пространство, трябва да си го
представим първо като станция, заобиколен повече или по-малко от растителен
свят, а след това като композиция, съставена от различни елементи, определяйки
произведения форма.
В интериора размерите на пространството, като пространствена форма, са
пряко зависими от естеството на конструкцията на сградата, якостта на прилаганите
материали и размера на неговите членове. Размерите на пространството определят
в съотношението на помещението, размера и начина, по който ще се използва.
Ширината и дължината на помещението определят съотношението на формата на
пространството.

Фигура 5. Третото измерение на вътрешното пространство
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Третото измерение на вътрешното пространство, височината му е установена
чрез плафонската равнина. Вертикалното измерение е също толкова влиятелна,
колкото и хоризонталното измерение на пространството във формирането на
пространствените качества на помещението.
Заклучок
Дизайн като процес може да отнеме много форми в зависимост от предмета,
който се дизайнира и физическите лица, които участват.
Всяко дело в дизайна се състои от два вида композиция - обемно
пространствена и волуменска обединени заедно.
При реализацията на проекта първо върху терена се предава архитектурното
решение и след това се създава пространство - обемната композиция.
Пространството е основата на всяка композиция развиваща в неговите рамки.
Серията от пространства в такива големи обекти, като паркове, обществени сгради
или други подобни обекти, се появява обширно-пространствената им структура. С
други думи, всяко голямо по площ дело се състои от определен брой разнородни, но
взаимно свързани помежду си пространства.
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Използване на екобрикети от коноп като алтернатива на
твърдите горива
Автор: Глория Николова
Научен ръководител: доц. д-р Маргарита Филипова
Hemp briquettes – an alternative to fossil fuels: The aim of this report is to examine the possibilities of
hemp as another source of energy. Hemp briquettes could substitute coal in power plants and this could lead
to reduced greenhouse effect.
Key words: hemp briquettes, renewable sources of energy, greenhouse effect, air pollution

Въведение:
Основен проблем на опазването на околната среда в световен мащаб е
емитирането на прекомерно количествогазове, част които предизвикват „парников”
ефект, киселинни дъждове и нарушават озоновата обвивка на планетата. Най-голям
дял от произведените вредни газове има енергетиката, като най-широко cа
разпространи електроцентралите , които използват въглища, мазут и природен газ
като източници на гориво. При тяхното изгаряне се отделят вредни емисии.
Целта на този доклад е да установи как въвеждането на алтернативно гориво
в лицето на екобрикети от биомаса от коноп може да намали значително
емитирането на въглероден диоксид, серни и азотни оксиди. Брикетите от конопена
слама са възобновим източник на електроенергия, който може да замени твърдите
горива, чиито залежи са драстично намалели през последните години.

Изложение:
1. Конопът като растителен вид

Конопът е едногодишно, тревисто, двудомно растение,
което може да достигне височина до 6 метра. Стъблото
му
представлява
най-голям
интерес
за
промишлеността. Височината му се обуславя от
типовете и сортовете на растението, а също и
условията на отглеждане Отглеждането на растението е
свързано с минимална употреба на пестициди, тъй като
то израства много бързо, като по този начин засенчва
по-ниските растения в плантацията и не позволява на
плевелите да се развиват. Конопът е със силно развит
вретеновиден главен корен, който е в състояние да
Фиг.1 Конопена плантация

достигне вода в дълбочина, като се свързва и аерира с почвата така, както
повечето растения не могат. Поради тази причина може да се използва за
възстановяване на земи, предразположени към суша.Конопът има широк ареал
на разпространение – от субтропичните страни до най-северната граница на
земеделието. За разлика от повечето растения, от които се произвеждат
биогорива, индустриален коноп може да се отглежда на необработваеми земи,
което е много голямо предимство. По този начин обработваемите земи остават
свободни за отглеждането на хранителни култури. Бързо развиващото се
растение има период на растеж само 8-12 седмици, което означава, че може да
бъде засадено между 1 - 3 пъти за един сезон в зависимост от мястото, на което
се отглежда. Събраната реколта е с висок процент целулоза, хранителни
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протеини, масла и фибри с над 50 000 приложения в различните индустрии [3].
2. Индустриални качества на конопа

След обработка на конопените стъбла се получава голямо количество
дървесина. Тя съставлява 70-75% от теглото на въздушно сухите обезлистени
стъбла. При среден добив 800-1000 kg стъбла от декар, южният високостеблен
коноп може да осигурява добиването на 550-700 kg дървесина, или 2-3 пъти повече,
отколкото е годишния прираст на 1 декар гора.
Проучване, проведено от Института по естествени влакна и медицински растения
в Познан, Полша, доказва много висока енергийна стойност на екобрикети,
произведени от конопени стъбла [2]. Те не изискват допълнително изсушаване, за
разлика от подобни култури. Брикетите се произвеждат чрез компресиране на сухата
биомаса на растението. В процеса на производство не е необходимо да се добавят
допълнителни химикали, тъй като лигнинът във влакната под действието на пара и
високо налягане ги свързва здраво и им придава постоянна форма. Конопените
брикети се характеризират с по-бърза загуба на маса по време на горене в
сравнение с дървените брикети, което се дължи на факта, че отделянето на топлина
от първите става значително по-бързо. Измервания на изгарянето на екобрикети от
коноп показват, че излъчването на топлина достига 18 000 kJ kg-1 , докато при
дървените брикети - 17 000 kJ kg-1. Изгарянето на екобрикети е много по-ефективно,
отколкото изгарянето на дърва за огрев. Съдържанието на влага на брикетите може
да бъде много ниско – около 4%, докато при дървата за огрев може да достигне
65%. В таблица 1 са поместени основните качествени показатели на екобрикетите от
коноп. [6]
Таблица 1. Качествени показатели на екобрикетите
Влага
Пепел
Сяра
Енергийност
Плътност

6-8%
0,5%
0,02%
19,2 MJ/kg
1.37 t/m3

3. Производство и употреба на екобрикети
Процесът на производство на екобрикети обикновено включва няколко етапа –
едро смилане на биомасата, сушене, ситно смилане, пресоване, охлаждане и
пакетиране или складиране. Съоръженията за раздробяване представляват
мелници барабанен тип или чукови мелници. След раздробяването, ако влагата в
получената биомаса е над 15%, тя се подлага на допълнително изсушаване в
сушилни. След този процес получената биомаса е с много ниска плътност. За да се
увеличи нейната плътност е необходимо тя да бъде пресована. За пресоването се
използват различни по конструкция машини, които съответно определят различните
форма и размери на крайния продукт.
Екобрикетите се произвеждат с цилиндрична форма, дължина между 100-400
mm, а диаметърът им е между 25-100 mm.
Предимствата на преобразуването на биомасата в екобрикети са: получаване на
високо енергиен продукт, намаляване на транспортните разходи, улесняване на
съхранението и добиване на гориво с много добри характеристики и ниско
съдържание на влага. Постоянният химичен състав на брикетите ги прави
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подходящи за множество приложения за генериране на енергия. Съоръженията за
изгаряне на конопени брикети се зареждат лесно, поради компактните размери и
лекотата на материалите.[6]
Таблица 2. Параметри на екобрикети
Плътност на брикети, t/m3
Съдържание на топлина, kcal/kg
Съдържание на пепел, %

1,0-1,2
4600-4900
0,5-1,5

4. Екологичен аспект на употребата на брикети от коноп
Установено е, че култивирането на 1 хектар индустриален коноп абсорбира около
2,5 t въглероден диоксид от атмосферата, което значително би допринесло за
ограничаването на парниковият ефект. В комбинация с високата калоричност на
добиваните от растението брикети и ниската необходимост от използването на
пестициди и торове при отглеждането му, конопът се явява добра алтернатива на
твърдите горива, които се използват традиционно в топлоелектроцентралите за
добиване на електроенергия. При процеса на горене на биомасата се отделя
толкова въглероден диоксид, колкото е свързания в растителната маса при процеса
фотосинтеза. Така се получава затворен въглероден кръговрат.
Електроцентралата „Enstedvaerket”в Дания е снабдена с котел за изгаряне на
слама и котел за изгаряне на надробени дървени трески. При годишна консумация
120 000 t слама и 30 000 t трески, топлинната мощност на котела е 88 MW, от които
се произвеждат 39,7 MW електроенергия. Котелът на биомаса е предвиден да
работи 6000 часа годишно с номинална мощност. Биокотелът замества 80 000 t
въглища годишно, като намалява емисиите на въглероден диоксид в атмосферата с
192 000 t на година. [1] Намалено е и емитирането на серни и азотни оксиди, което
минимизира възможността от киселинен дъжд. Пепелта, която се отделя при
изгарянето на конопени брикети, може да бъде използвана за наторяване, заради
доброто й минерално съдържание. Въглищната пепел няма подобна употреба.
Заключение:
Култивирането на коноп и използването му в енергетиката има много
предимства:
 Растителната маса е неизчерпаем източник на електроенергия, поради
ежегодното й възобновяване;
 Намаляват се количествата на отделението в атмосферата вредни
газове от използването на фосилни горива;
 Създават се предпоставки за развитие на екологосъобразно
производство;
 Осигуряват се нови работни места;
 Намалява зависимостта на страната от внос на горива;
 Брикетите са компактни и лесни за транспорт и съхранение;
 Не са необходими химикали за обработка и производство на
екобрикети;
 Конопената култура е непретенциозна и лесна за култивиране.
В средата на миналия век България е била един от най-големите
производители на индустриален коноп и производните от него продукти. Ако
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традицията продължи днес, използването на растението в енергетиката и
производството би могло да окаже благоприятен ефект върху състоянието на
атмосферния въздух и да подпомогне природосъобразния начин на живот
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география
Автор: Лиана Янева
Научен ръководител: доц. д-р Маргарита Филипова
Abstract: The report has the task to analyze the situation with the ecological education in
the Bulgarian school program. The student’s book on the subject geography has been examined.
The subject includes a lot of information about the atmosphere, hydrosphere and all of the
environmental components which are vulnerable to emissions and are objects of pollution. At the
end of the analysis, there is information about the interactive methods of education, which can be
useful in school programs.
Key words: geography, environmental, pollution, interactive methods for studying,
atmosphere, water

ВЪВЕДЕНИЕ
През последните десетилетия все повече се наблюдава тенденция за
внедряване на екологичното самосъзнаване в образователната система на
държавите по целия свят, въпреки че все още в много страни не е толкова
задълбочено и целенасочено. През последните десетилетия развитите държави
като САЩ, Великобритания, Япония, Скандинавските държави възприемат
екологичното възпитание като част от задължителната подготовка на учениците.
Развиващите се държави, към които спада и България, вървят по стъпките на
първите, но за всички, и развити, и развиващи се, е необходимо да се прави
постоянно обновяване на образователните системи, що се отнася до екологията.
У нас в средното образование екологията също се включва към задължителния
учебен материал. Разглежда се в предметите География, Химия, Биология и други,
но все още не е обособена като самостоятелна дисциплина и се правят „първите
стъпки“ в екологичното възпитание. Това определя актуалността на проблема.
Целта на настоящия доклад е проучване и анализ на учебното съдържание по
география в гимназиалния курс, касаещо екологичната тематика и екологичното
възпитание.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Анализ на учебното съдържание по география в гимназиалния курс
В учебниците по география екологията е застъпена най-вече в уроците от т.нар.
раздел „Природна география“. Тя се занимава с изучаването на обектите и
явленията в атмосферата, литосферата и хидросферата, които са трите основни
компонента на околната среда. Сведенията, които се дават за екологичните
проблеми в световен и локален мащаб са обективни, но също така не достатъчно
задълбочени.
Проучванията ми по тази тема се базират на информацията от учебниците по
„География и икономика“ за девети и десети клас на издателство „Булвест 2000“.
Учебният материал, който се разглежда и за двата класа от раздела „Природна
география“ , включва уроци за климата, хидросферата, атмосферата, почвите, като
за девети клас тези теми съдържат принципната информация по поставените
въпроси, а за десети клас-конкретно за България. Съответно екологичните казуси,
които се представят, са в първия случай глобални, а във втория – глобални,
регионални и местни.
Запознаването с различните екологични замърсявания и действието на
антропогенния фактор в сфери, които се разглеждат в материалите и за двата
класа, са представени и сравнени в таблица 1:
Таблица 1.Екологични проблеми, разглеждани в учебниците за девети и десети
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клас по география
еко проблеми
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атмосферата

девети клас




съществуват
замърсители
състава
въздуха, но
пояснения
обяснени
киселинните
движения

десети клас

в
на
без
са
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хидросферата





замърсяване
на
водите с нефт, с
промишлени води,
радиоактивни
вещества
за опазването им
се
подписват
международни
договори и се
използват
плавателни
съдове,
които
контролират
и
пречистват
замърсените води
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на климата



антропогенният
фактор е силно
въздействащ
върху състоянието
на тропосферата






в почвите







антропогенният
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въздуха
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антропогенното
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е
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и
отрицателно(прекомерна
употреба на изкуствени торове,
засоляване, ерозия, промишлено
замърсяване, застрояване на
плодородни земи)
явления,
които
влошават
състоянието на почвите са
засоляване, заблатяване, ерозия,
повишена
киселинност,
замърсяване с тежки метали,
пестициди, нитрати
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се
провеждат
мероприятия за борба със
замърсяването
на
почвите,
създава се система за контрол
чрез постоянно наблюдение,
наречена „почвен мониторинг“
таблица със замърсените с тежки
метали райони

В учебника по География и икономика за девети клас е включена също
информация относно основните задачи на географията, сред които е и „изучаването
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на глобалните, регионалните и местните екологични проблеми, като търси научно
обяснение за възникването им“[1]. Обяснено е значението на науките Геоекология,
Екологичен мониторинг и Екологична политика, разяснено е и понятието
„екологизация“, което през последните години става все по-значимо за всички сфери
от науката и живота като цяло. Има също така и урок „Природни рискове“, в който са
представени най-честите явления, класифицирани като „екологични катастрофи“,
които могат да бъдат природни и антропогенни. а също и урок „Природни ресурси“, в
който е засегната темата за невъзобновимите природни ресурси, които хората
използват прекомерно. В урока за световните екологични проблеми са посочени найосновните глобални проблеми в сферата на екологията и са представени решения
за предотвратяването им.
В учебника за десети клас антропогенният фактор е разяснен и относно
формирането на релефа на България. „То е свързано с различни стопански
дейности като добив на полезни изкопаеми, земеделие, строителство, и се проявява
като рушително и акумулативно“ [2]. В урока за полезните изкопаеми на България
има подробна информация за въглищата, нефта и природния газ, но не се
споменава за голямата вреда, която причиняват най-вече на атмосферата.
Посочени са геоекологичните проблеми като унищожаване на цели природни
комплекси, замърсяване на въздуха и водите с токсични вещества, поява на огромни
котловини вследствие експлоатацията на земните площи и др. Споменато е , че
днес в страната ни се провеждат множество мероприятия като рекултивация на
нарушените терени и природни системи. Разгледани са и проблеми, свързани с
опазването на биоценозата в страната: „една пета от горите в България са
унищожени при строеж на транспортни магистрали, при открития добив на полезни
изкопаеми, при строеж на язовири, при строителство на промишлени предприятия
или селища“[2]. Дадено е обяснение и по какви причини е създадена „Червената
книга на България“ и каква функция изпълнява за опазването на растителния и
животинския свят на територията на страната. Голяма част от материала за десети
клас обхваща икономическата география. Секторите в икономиката са разгледани
много подробно, но информацията относно екологичните проблеми, предизвикани
чрез различните дейности от всеки сектор, се свежда до това, че промишлеността и
автомобилният транспорт са основни екологични замърсители и че всеки регион на
България се характеризира с един или няколко източника на екологично
замърсяване с различни интензивност, характер и овладяване на проблемите.
Екологичните проблеми, показани чрез таблица 1, са едни от най-актуалните
не само за нашата страна, но и в глобален аспект. Посочени са основните
замърсявания, главните им причинители и мерки, които се взимат с цел контрол и
опазване от замърсяване. Също така, обаче, е необходимо да се разгледат тези
вредни последици от човешката дейност по-задълбочено, за да се достигне до
решения относно това какво би могъл да прави всеки човек, за да допринесе за
намаляването на тези вредности и замърсявания в околната среда.
В българската образователна програма по география и икономика ясно се
вижда, че са посочени екологични проблеми от антропогенен характер, някои от тях
са и обяснени, но информацията не е пълна и не е наблегнато на методите, чрез
които хората биха могли да спомогнат за опазването на околната среда от
вредностите, предизвикани от антропогенната дейност. Също така е изключително
важно, още в най-ранна възраст децата да бъде запознати с основните екологични
проблеми и с начините за тяхното предотвратяването, тъй като постигането на
екологично възпитание и култура става най-естествено още в началото на
формирането на самосъзнанието в децата. След това в учебните заведения това
самосъзнание да бъде надграждано и дооформено така, че в действителност да се
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повлияе благоприятно върху околната среда чрез действията и постъпките на
цялото общество. Това е необходимо, защото и най-малките действия от наша
страна влияят силно върху състоянието на биосферата на нашата планета.
Проблемите на екологичното възпитание в средното образование в Р.
България могат да бъдат намалени с въвеждането на адекватни и подходящи
методи, чрез които да се достига до определени изводи за екологичните казуси и по
този начин да се изграждат поколения с мислене с грижа за природата. Методите,
които ще бъдат много подходящи и увлекателни за прилагане при обучение и
екологичното възпитание в образователната ни система, без тя да бъде натоварена
и то още от ранна възраст, са т.нар. интерактивни методи. Според дефиницията
всеки метод може да бъде превърнат в интерактивен, ако се изпълни следната
връзка: въздействие-взаимодействие-обсъждане [3]. Въздействието се постига като
се постави даден казус пред аудиторията, в случая екологичен. Взаимодействието
се изразява в това всеки участник в аудиторията сам да разсъждава по поставения
проблем относно характера му, причините за пораждането му и методите за
предотвратяването му. Обсъждането се осъществява при изведени изводи
вследствие на процеса. Взаимодействие, като всеки индивидуален участник или
екип представи на другите своите разсъждения по зададения въпрос и всички
заедно достигат до едно или няколко решения. Така например, ако в час по
география и икономика се постави като проблем замърсяването на атмосферата,
всеки екип или индивид ще разсъждава относно причините, видовете, източниците и
мерките за опазване от това замърсяване. След като всички са готови, започва
обсъждането. Тогава един екип би предложил като решение да се използват като
енергиен източник възобновимите източници като слънчева светлина, вятър,
приливи и отливи. Друг екип ще допълни с това да се залесяват всички възможни
места покрай и в населените места, тъй като дърветата са „белите дробове на
Земята“ и т.н. Накрая всички екипи избират няколко от предложените решения, които
са най-ефективни и в същото време най-лесно постижими.
Съществуват множество идеи за провеждането на интерактивно обучение, но
най-популярните на този етап са:
1) SWOT – анализ – при него се определят силните и слабите страни на
поставения проблем, както и възможностите за предотвратяването му и
рисковете при пренебрегването му

Фиг. 1. SWOT – анализ
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2) Пирамида – в основата на пирамидата се записва поставения въпрос. При
представянето на идеите на всеки екип се записват всички решения, които са
одобрени от цялата аудитория, като се подреждат в такъв ред, че колкото поблизо до върха на пирамидата се намира дадено решение, толкова то да е
по-ефективно, като накрая се избира само едно от всички, записани в
пирамидата, което да е единственото най-добро решение на поставения
въпрос.
3) Brainwriting (снежна топка/лавина) – поставя се казус пред учениците и се
записват отговорите на всеки един. След това учениците обсъждат кое
решение е най-подходящо за конкретната ситуация и избират него.
Интерактивните методи са много на брой и е доказано, че са изключително
ефективни при усвояването на нов материал от всякакви възрастови групи, затова в
развитите държави все по-често се използват както в детските градини, така и в
гимназиите и университетите. През последните години започват да навлизат и в
нашата образователна система, но е необходимо този процес да се осъществява с
по-забързани темпове, защото това би имало само положителни последици както
върху преподавателите, така и върху учащите.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Всяка сфера от науката и образованието може да бъде представена по
достъпен и интересен начин, така че да се провокира мисленето в участващите и да
се дават наистина ефективни решения на поставените проблеми. Този начин на
запознаване с екологичните проблеми би бил наистина полезен, тъй като в тази
сфера все още има възможност за поява на множество иновации и нововъведения,
които лесно и непринудено биха се появили в една приятна и интригуваща ума на
настоящето и на идните поколения учебна среда.
От направения анализ става ясно, че е необходимо задълбочено изучаване на
самостоятелно обособена дисциплина и екология и опазване на околната среда в
средния общообразователен курс. Поставена в други дисциплини екологичната
тематика остава на втори план и по този начин не може да се формира адекватно
екологично самосъзнание и дисциплина.
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Екологичното възпитание като част от обучението по Химия и
опазване на околната среда в средния общообразователен курс
Автор: Лиана Янева
Научен ръководител: доц. д-р Маргарита Филипова
Abstract: The purpose of this report is to give a credible information about the ecological
preparation of the Bulgarian students in the chemical area. This is very important, because one of
the biggest environmental pollutants is the industry, which has strong connection with chemistry.
Practical methods for interesting and easier education are offered because they can be very
helpful to comprehend the subject.
Key words: chemistry, environmental, pollution, plastics, practical methods for studying

ВЪВЕДЕНИЕ
В днешно време екологията придобива популярност с все по-голяма сила.
Наличието на екологични проблеми, водещи до природни катаклизми и
увеличаването на рисковете от такива през последните десетилетия налага
изучаването на дисциплина по екология и опазване на околната среда като
задължителна подготовка в училище, като целта е по този начин да се изгради и
развива екологично възпитание в децата и учащите. В българската образователна
система не е поместена все още самостоятелна дисциплина по проблемите на
екологията, но различните аспекти, които обхваща, са поместени в предмети като
География и икономика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на
околната среда, Физика и астрономия и др., чиито обекти на изучаване са засегнати
в определена степен от екологични замърсявания.
В учебния план по география се изучават подробно обектите, състоянието,
закономерностите и процесите в атмосферата, литосферата, хидросферата и
биоценозата. Екологични проблеми, които биват разглеждани, са парниковият
ефект, замърсяването на водите и почвите, които в повечето случаи са необратими.
Екологията в учебния план по биология се свежда най-вече до междувидовите и
вътревидовите отношения на видовете, въздействието на тези взаимоотношения
върху популациите им и влиянието на тези процеси върху останалите обекти на
екосистемите. Някои сфери на физиката се занимават с изследване законите на
природата, които поддържат баланса на цялата биосфера на нашата планета и по
този начин се доставя информация за неутрализирането на еко проблемите и
появата на иновации, каквито са възобновяемите енергийни източници[3]. Учебният
план по химия включва много широк диапазон от екологични проблеми, свързани с
промишлеността, производството на изделия от пластмаси, синтетични материали,
бои и др., които са опасни и силно токсични, но също така и много широко
разпространени през последните десетилетия.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Учебният план на общообразователния среден курс на територията на
Република България по Химия и опазване на околната среда разглежда тематика,
свързана до голяма степен както с полагане основите на дисциплината, така и в
разясняването на причините за вредностите на много голяма част от използваните в
днешния бит материали. В учебниците за осми, девети и десети клас по химия са
включени темите за пластмасите, амоняка, синтетично миещите вещества, анилина,
серните и азотните оксиди, предизвикващи киселинни дъждове и други екологични
проблеми, органични съединения, сред които бензен и бензенови производни,
съединения на метали и неметали с вредно въздействие върху околната среда и
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човека и пр.
Представената информация в учебника за девети клас е много полезна и значима за
придобиването на ясно съзнание в учащите относно екологичните казуси, тъй като
са представени химичните реакции, които се проявяват при взаимодействие на
разглежданото в конкретния урок вещество с елементи от околната среда, а също
така и последиците, които се наблюдават както върху компонентите на околната
среда, така и тези, върху живите организми, най-вече човека. Материалът за
изучаване от осмокласници и десетокласници не е съсредоточен до такава
степенвърху вредностите от изучаваните елементи, както този за девети клас, но се
споменава основната фактология за някои от тях.
Проведeна анкета сред ученици от десети, единадесети и дванадесети клас с цел да
се проследи какъв процент от предоставената в учебниците по Химия и опазване на
околната среда за средния общообразователен курс информация е усвоена и дали е
достатъчна за формиране на екологично самосъзнание в учениците.
Анкета 1 (по учебника за девети клас по Химия и опазване на околната среда):
1. Киселинните дъждове от какво се причиняват и защо се считат за екологично
замърсяване?
2. От какво се причинява парниковият ефект и с какво допринасят хората за
засилването му?
3. Как синтетично миещите вещества влияят на околната среда? Дайте примери.
4. Как попада фенол в океаните и какви са последиците върху живите организми,
обитаващи водоемите?
5. Анилинът вреден ли е за човека? Ако да, защо?
6. Пластмасите трябва ли да се подлагат на горене?
7. Какви мерки трябва да се взимат, за да се намали вредното въздействие на
пластмасите в бита на хората?
В провеждането на анкетата взеха участие девет ученика от различни градове, сред
които Русе, София, Пловдив, Чирпан, Сливен. Двама от анкетираните са много
добре запознати с основните екологични казуси и отговорите им на почти всички
поставени въпроси в анкетата са пълни, ясни и с посочени примери в подкрепа на
твърденията им. Други двама ученици разчитат за участието си в анкетата на
знанията, придобити в домашни условия, тъй като в учебните им заведения много
рядко се водят дискусии по посочените теми. Останалите участници в анкетата имат
представа каква е същността на проблемите, но тя не е пълна и по някои пунктове
от въпросника е крайно недостатъчна или недостоверна.
Най-затрудняващите анкетираните въпроси са за анилина, фенола и синтетично
миещите вещества. Трима участници в анкетата знаят какво представляват
веществата, а двама могат да дадат пример по какъв начин те замърсяват околната
среда. Относно един от най-сериозните и медийно актуални проблеми – глобалното
затопляне – познанията на учениците не са конкретизирани и достатъчни за
формирането на екологично поведение. Повечето посочват, че основният
причинител са „парни газове“ или „въглеродният диоксид“, но процесът, който
протича, е вярно и точно обяснен само от един от анкетираните. Пластмасите са
веществата, на които най-много е обърнато внимание в учебните заведения според
получените резултати от приложената анкета. Всички участници са единодушни, че
това са вредни за човека производства, като 30 % от анкетираните ученици имат позадълбочени познания в областта. Въпросът за необходимите мерки за
предотвратяване на ежедневното замърсяване с пластмаси от бита е
задоволително отговорен само от един участник в запитването, който поставя
акцент върху ограничаването на употребата им до минимум и изхвърлянето им в
контейнери, след което да бъдат рециклирани и използвани отново в
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производството. Според информацията в учебника за девети клас по химия
„Битовите мерки, които трябва да съблюдава всеки човек, са спазване на
карантинните срокове; подробни упътвания за ползване на бои, лакове, лепила;
интензивно проветряване на помещението; ….; полимерните строителни материали
да не се горят; незабавна евакуация при пожар, отстраняване на горелите предмети
и др.“[2]
Добрите познания за химичното въздействие върху околната среда са от жизнено
важно значение, тъй като в повечето производствени процеси се разчита на химични
вещества, но някои химикали крият рискове за човешкото здраве и околната среда
[4]. В учебната програма за средния общообразователен курс задължителната
подготовка по Химия и опазване на околната среда включва информация за
химичните и синтетични производства, които в настоящето се употребяват все позасилено, но според резултатите от проведената анкета, тя не е достатъчна, за да
допринесе за изграждането на осъзнато и целеустремено екологично поведение,
което ще спомогне за запазването на баланса между екосистемите на нашата
планета.
Подобренията, които биха дали положителни резултати за постигане на целта – да
се формира екологично възпитание и отношение към компонентите на околната
среда – е необходимо да бъдат пригодени за провеждане по време на часовете по
химия в училищата според одобрената от Министерството на образованието учебна
програма и също така да бъдат интересни и лесно усвояващи се от учениците.
Такива методи са лабораторните и практическите упражнения. Те са планирани и в
настоящата учебна програма, но се наблюдава силно акцентиране върху
теоретичната част от задължителната подготовка за средния общообразователен
курс. Това е така, тъй като не всички учебни заведения разполагат с необходимите
условия и реактиви за работа с химични вещества, но съществуват различни начини
за практическо изучаване на материала, особено когато е свързан с екологията.
Пластмасите са добре познати като същност според резултатите от проведената
анкета, но мерките за ограничаване на прекомерната им употреба в ежедневието ни
не са ясно изяснени и участниците са затруднени с отговора на този въпрос. Един от
начините, по които практически биха могли да се разяснят дейностите, които всеки
ученик би могъл да извършва за решаване на този казус, е да се стимулират
учениците да използват пластмасовите изделия многократно, а не еднократно. Това
може да се получи като през определен период от време се организират изложби на
3D-форми на молекулния, атомния или йонния строеж на вещества или табла с
разяснение на ковалентните връзки, които се появяват между атомите на повечето
органични съединения, от материали като пластмасата, които се изучават по
дисциплината Химия и опазване на околната среда. По този начин, ако поставеното
условие е за направата на такива макети и модели да се използват само пластмаси,
които след употреба в бита стават ненужни, биха се оползотворили множество
отпадъчни пластмаси по един много добър и интересен начин. Така мисленето на
учениците ще се насочи в посока на това да подбират ненужните в бита
пластмасови изделия и да ги оползотворяват пълноценно.
Друг подобен начин за практическо разрешаване на проблемите е да се
възпроизведе явление като парниковия ефект в лабораторни условия. За
провеждането на такъв опит са необходими единствено прозрачна пластмасова
кутия с капак, пулверизатор, термометър с поставка, електрическа лампа, тъмна и
светла почва. Дъното на пластмасовата кутия се застила със слой от два или три
сантиметра почва или пясък, които се овлажняват с пулверизатора. От картон се
прави поставка за термометъра, която се вкопава в слоя почва и се поставя
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термометърът. След това кутията се затваря с капака. След като температурата
вътре в кутията се изравни с външната, се отбелязва и се включва електрическата
лампа. През интервал от двадесет минути е необходимо да се записва промяната на
температурата в пластмасовата кутия. При достигане на две до четири
температурни показания след включването на електрическата лампа тя трябва да
бъде изключена и да се изчака изравняването на температурите в пластмасовата
кутия и атмосферната извън нея. После капакът се отваря, почвата се навлажнява
чрез пулверизатора отново и експериментът се провежда отново, но този път
пластмасовата кутия не трябва да бъде затворена с капака. При включването на
електрическата лампа температурата в съда се измерва на всеки двадесет минути.
След това се правят сравнения на измерените температури в съда с и без капак и се
правят изводи.
Такъв вид мероприятия ще допринесат за появата на знания по лесен и приятен
начин, които ще са свързани с това какво може да правим в ежедневието си, за да
намалим замърсяването на околната среда.Когато учениците се провокират да
проявят креативност и да мислят по даден проблем, тогава теоретичната
информация, която им е предоставена в учебниците става основа на практическите
упражнения, които затвърждават положената основа и знанията стават активни за
много дълъг период от време, което е предпоставка за формирането на екологично
възпитание и поведение за цял живот.
Заключение
Необходимо е по-детайлно обособяване на темите, касаещи опазването на
околната среда, а също и повече практически упражнения. Полезно би било
изработването и употребата на макети и модели от пластмасови отпадъци и
възпроизвеждането на някои процеси в лабораторни условия.
Като цяло обаче съдържанието на екологичната тематика в дисциплината Химия и
опазване на околната среда е твърде непълно и недостатъчно, за да осигури
адекватно екологично възпитание и съзнание у подрастващите.
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Abstract: The purpose of this report is to evaluate the differences between the Bulgarian
monitoring system and the European monitoring system. In this way we can improve our own
national monitoring system. The key factors of the Bulgarian and the European monitoring systems
have been observed. An analysis of the efficiency of the Bulgarian monitoring system has been
made. Monitoring
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ВЪВЕДЕНИЕ
Мониторингът
представлява специална
информационна система за
повтарящи се наблюдения и анализ на един или повече елементи върху
състоянието на природната среда, предназначена да регистрира, преценява и
прогнозира въздействието на антропогенните фактори.
Мониторингът на околната среда е система за наблюдение и контрол за
състоянието на околната на човека среда с цел да се разработват мероприятия за
нейното опазване, за рационално използване на природните ресурси, за
предупреждение при ситуации критични, вредни и/или опасни за здравето на
хората, живите организми и техните съобщества, природни комплекси и обекти.
Целта на мониторинга не е само пасивна констатация на факти, но
провеждането на експерименти, както и моделирането на процеси в качеството на
основа за прогнозиране.
Системата, чрез която се наблюдават, анализират и прогнозират
измененията в състоянието на биосферата, настъпили или настъпващи вследствие
на антропогенното въздействие се нарича екологичен мониторинг.
Екологичния мониторинг е система за наблюдение, анализ, оценка и
прогнозиране на състоянието на компонентите на околната среда, но не се включва
намеса в нея. Екологичния мониторинг само дава необходимата информация за
такава намеса [5].
ИЗЛОЖЕНИЕ
Национална система за мониторинг на околната среда
Отделните държави организират екологичен мониторинг на национално ниво.
Резултатите от наблюденията се използват за вземане на управленски решения и
за развитие на международното сътрудничество. Изградената у нас система за
екологичен мониторинг се нарича „Национална система за мониторинг на околната
среда“ (НСМОС). Тя се регламентира със Закона за опазване на околната среда
(обнародван в ДВ. бр. 91 от 25 септември 2002г.)
Тя е продължение на Единната национална автоматизирана система за
опазване на околната среда (ЕНАСООС) от 1988г., актуализирана през 1990 и 1994
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г. в Национална автоматизирана система за екологичен мониторинг (НАСЕМ).
Националната система за мониторинг на околната среда е комплекс от
измервателни, аналитични и информационни дейности, чиято цел е осигуряването
на своевременна и достоверна информация за състоянието на компонентите на
околната среда и факторите, въздействащи върху тях, въз основа на която да се
правят анализи, оценки и прогнози за обосноваване на дейностите по опазване и
защита на околната среда и човешкото здраве от вредни въздействия [1].
Националната система за мониторинг на околната среда включва
националните мрежи за мониторинг на всеки отделен компонент на околната среда (
въздух, води, почва и т.н.).
Задачите на НСМОС са :
1. Провеждане на наблюдения на националните мрежи за определяне
състоянието на компонентите на околната среда.
2. Обработване, анализ, визуализация и съхраняване на информацията от т.1.
3. Осигуряване на информация за оперативен контрол.
4. Прогнозиране на състоянието, оценка на риска за околната среда и
разработване на предложения за подобряването й.
5. Информационно осигуряване на органите на изпълнителната власт и
обществеността.
6. Създаване и поддържане на специализирани карти и регистри на
компонентите на околната среда и на факторите, които им въздействат.
7. Обмен на информация за състоянието на околната среда с Европейската
система за мониторинг.
НСМОС трябва да предоставя информация на Европейската система за
мониторинг относносъстоянието на всеки един от компонентите на околната среда в
рамките на държавата. Тази информация трябва да се обновява ежедневно онлайн
в сайта на изпълнителната агенция по околната среда “eea.government.bg”.
Разполагането с такъв набор от информация за всяка една страна членка на ЕС
спомага за лесно следене и контрол на замърсяването на околната среда във всеки
един аспект.
Особено внимание се обръща на емисии, които могат да имат потенциален
трансграничен характер (въздух, води и радиологичен фон).
Някои от данните от провежданите мониторинги на компонентите на околната
среда се предоставят на обществеността. България работи относително добре за
изпълнението на политиката за повишаване на информираността на различни
обществени групи по въпросите на околната среда. Специално внимание се отделя
на използването на електронните средства за достъп до информация. Създават се и
се развиват публичните бази данни и регистри с информация за околната среда и се
актуализира Националният електронен каталог на източниците на екологична
информация, който е поставен на страницата на ИАОС. Той представя данни за това
кои институции в България, каква информация за околната среда събират,
съхраняват и предоставят на обществеността. Продължава работата по улесняване
на достъпа на обществеността до достоверна и навременна информация за
околната среда, прилагайки съвременни информационни средства. Осигурява се
публичен достъп до онлайн услуги, предоставяни от информационните системи за
мониторинг на компонентите на околната среда, в това число: Националната
автоматизирана система за контрол на качеството на атмосферния въздух,
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Информационната система за разрешителни и мониторинг при управлението на
водите, Информационната система към Националната система за мониторинг на
биологичното разнообразие, Регистъра на защитените територии и защитените зони
в България, Регистъра и базата данни на вековните дървета в България, Регистрите
относно управлението и мониторинга на отпадъците и др. Липсват, обаче,
достатъчно инициативи за провеждане на мероприятия сред учениците, което е от
особено значение за екологичната отговорност в подрастващите.
Европейска система за мониторинг на околната среда
Европейската система за мониторинг на околната среда разполага с така
нареченият „ обединен изследователски център - JRC“. Той наподобява нашите
системи за мониторинг, но е много по-развит. JRC работи с:
Програмата „Коперник“ (Европейската програма за наблюдение на Земята);
Рамковата директива за водите;
Рамковата директива за морската стратегия;
Директивата на ЕС за сигурност на храните;
Европейският устав за климата;
Стратегията на ЕС за устойчиво развитие;
Директивата за качеството на атмосферния въздух и за чистотата на;
атмосферния въздух за програма Европа.
JRC участва в многобройни дейности за мониторинг на околната среда, които
следят:








 Постепенното увеличаване на броя на замърсителите на околната среда в
нашите екосистеми.
 Нарастващият недостиг на храна и вода.
 Бързотоизменение на климата изразено в зачестени природни бедствия и
опасности.
JRC подкрепя прилагането на глобалните политики, които са свързани с
гореизброените такива на ЕС. Също така, JRC допринася за обмена на найдобритеметоди, за развитието и подобрението на методите за мониторинг на
околната среда [2].
Мониторинг на въздуха - JRC
JRC поддържа дългосрочен мониторинг на парникови газове, по-специално в
рамките на „Европейската Интегрирана система за следене на въглерода“(ICOS) и
чрез дейности в рамките на Коперник - Европейската програма за наблюдение на
Земята. JRC следи и оценява ефектите от замърсяването на въздуха и изменението
на климата на Земята, за да определи ефективността на политиката на ЕС и за да
се осигурят ранни предупреждения за потенциални рискове[2].
Mониторинг на водите - JRC
Работата на JRC свързана с мониторинг на водите включва :
мониторинг на качеството на водата и оценка на въздействието на различни
замърсители и химикали.
 мониторинг на водните и морски екосистеми.
 осигуряването на ранни предупреждения и управление на риска.
 контрол на наводненията и сушите.
 мониторинг на водното количество в Европа и по света.
Мониторинг на услугите в екосистемите– JRC
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Една от основните роли на JRC в тази област е да осигури средства за
мониторинг на екосистемите и агросистемите, и да допринесе за разбирането на
взаимодействието между развитие, околната среда и сигурност. JRC изпълнява тази
роля чрез участие в дейности по мониторинг в близко до реалното време - с
помощта на сателитни данни и специализирани геопространствени системи за
обработка на информацията.
Мониторинг на пожари, суша и наводненията - JRC
JRC се фокусира върху подобряването на системите за ранно
предупреждение, мониторинг и оценка на пораженията от природни бедствия.
Моделирането е основен инструмент за оценка на ефектите от изменението на
климата и появата на природни явления като горски пожари, наводнения и
засушавания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основният проблем за правилното функциониране на националната система
за екологичен мониторинг е все още недоизградената информационна система
между различните й нива. Работи се и по подобряването на комуникационните,
техническите и програмни средства в отделните поделения на Министерството на
околната среда и водите.
Освен това не са уеднаквени пределно допустимите концентрации, които се
използват като основен показател при определяне на степента на замърсеност на
компонентите на околната среда в отделните страни. Това затруднява
сравняването, анализа и определяне на правилните мерки за защита на околната
среда при трансгранично замърсяване.
Литература
1. Филипова М., Стоянов С., Екологичен мониторинг и управление на околната
среда, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2011
2. ec.europa.eu/jrc
3. http://eea.government.bg/
4. http://www.riosv-ruse.org/
5. http://razrabotkite.blog.bg/
За контакти:
доц. д-р Маргарита Филипова, Катедра “Топлотехника, хидравлика и екология”,
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Концепция за чаен павилион в Канев център
Алина Афанасиевна Топалова, Бирджан Ерджан Хасан
Научен ръководител - проф. Диaна Антонова
The main purpose of the Tea House&Patio is: to make the relationship between teachers and
students stronger. Place where they can talk fluently and solve problems together, share new ideas between
each other, make new friends and contacts. Also a place, where the customers can relax inhaling the
aromatic cup of tea in a good and calm atmosphere.
Key words: university, tea house, tea to go, sweets, e-menu, teachers, professors, colleagues,
students.

ВЪВЕДЕНИЕ
Чаят е втората най-популярна напитка в света, отстъпвайки само на кафето.
Счита се, че чай се пие от 16-ти век. В някои държави той е повече на почит,
отколкото в други. В страните с по-суров климат той е задължителен, като средство
за сгряване и се консумира всеки ден. В България все още културата за пиене на
чай е слабо развита. Влезте в някое кафене, седнете удобно и отворете менюто.
Потърсете най-евтината напитка и ще откриете, че това е… чаят. Друг е въпросът
доколко онова, което възприемаме у нас като чай и се предлага по местата за
хранене, може наистина да се нарече така. Може би отговорът на въпроса защо
българите не обичат да пият тази благородна напитка се крие и във факта, че в
повечето случаи не знаем как да си приготвим един истински чай.
Въпрос на предизвикателство е и в нашия град да се появят малки, но добре
заредени магазинчета с истински плодови и билкови екстракти и листа от чай,
събрани от цял свят, да се отворят специални чайни, а в добрите заведения да се
спре да предлагат пакетчета с неясно съдържание.
Нашата цел е да допринесем за повишаване на културата за пиене на чай чрез
представяне на концепция за създаване на Заведение за чай в Канев център. Нека
си представим множество рафтчета – пълни със сортове чай от цял свят, всеки със
своя аромат и вкус. Едно място, където можеш да намериш богата селекция от кани,
чайници и изрисувани сервизи от фин костен порцелан, както и да поглезиш
сетивата си с вкусен домашен шоколад и други ръчно приготвени сладкиши.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Нашата идея за Чаено заведение възникна след дълго обсъждане на мнения и
различни сценарии за поднасянето на напитката по различни начини, подходящи за
всеки сезон на годината. До идеята за заведение стигнахме от направата на т.н.
„павилиони” за чай, които да бъдат разположени на ключови места в града само
през зимния сезон. След по-дълбоко вникване в същността, решихме да създадем
първо концептуален проект за заведение, като тези павилиони да бъдат част от него
като следствие от развитието на „чаена верига”, предмет на малък бизнес. Така
хората от по-отдалечените квартали на града, няма да има нужда да изминават
разстоянието до самото заведение, а ще могат да закупят желаният от тях продукт
на една ръка разстояние – на място със специално предназначение (павилион за
чай).
Основната задача е новосъздаденото заведение да се превърне в едно от найразпознаваемите места, когато говорим за горещи напитки и менюто да е събрало
разнообразие от традиционни аромати.
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За да проучим потребителските вкусове, в рамките на 24 часа проведохме
анкета с няколко основни въпроса, от които можем да изясним колко човека биха
посещавали ежедневно подобно заведение, какъв сорт биха предпочели, колко биха
дали за чаша ароматен чай.
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*Представените резултати са от анкета, проведена в рамките на 24 часа в интернет пространството.

102 души откликнаха на блиц анкетата, от което можем да направим извод, че
това може да се превърне в едно добро решение за Висшето учебно заведение.
Чаеното заведение ще е разположено на територията на Русенски университет
– в Канев център с обща площ 169 кв. м. Целта е заведението да предостави
условия и приятна атмосфера за по-добра комуникация между неговите посетители
– предимно студенти, преподаватели и гости на универитета. Като едно
потенциално средище на интернационални кулинарни пътешествия в Kaneff Tea
Hause§Patio ще може да се избира от над 40 вида чай. Английски, микс от диви
плодове, сушени портокали, кайсия или дюля. „Добро утро” предложения са такива
от типа на запарка с гуарана, а „Аfter 12” е идея за туширане на работния стрес с
микс от мащерка и мента, сервиран в специална филтър кана с бисквитка и по
желание овкусен с домашен мед от зелените зони на резервата „Русенски Лом” и
резен лимон. Предвижда се заведението да работи всеки ден от седмицата от 9:00 –
20:00 часа, а през почивните дни (събота и неделя) от 13:00 до 22:00 часа.
Продуктовата листа на заведението ще включва в себе си продажба на различни
видове чай, както от България така и вносен от други държави (Русия,
Великобритания, Китай, Япония, Турция, Германия и др.). Ценовият диапазон на
една чаша напитка с вместимост 400 мл с комплимент от заведението ще е от 2,00 –
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5,00 лв. Чаят ще бъде поднасян в чугунен сервиз с обем от 600 мл до 800 мл, както и
порцеланов сервиз с обем от 400 мл до 1 л. Към всеки закупен вид чай ще бъде
предлаган мед и захар, както и сладко с определени видове поднесен чай. Ще има
възможност за закупване на по-голямо количество чай, в опаковки на стойност от
6,00 – 7,00 лв.
Разширената концепция е създаването на чайна в истинския смисъл на думата,
където може да намериш видове от цял свят, а самото сервиране да е цяла
церемония. По предварителни проучвания1 едни от най-харесваните вкусове са
сладък бадем и дива череша, поднесени в малки керамични чайници, и защо не
всичко това, като си седнал на земята върху големи възглавници, направо като вид
медитация. Някои от предвидените видове лакомствата, като - различни домашни
курабийки, сушени плодове или локум ще се поднасят с поръчаните горещи напитки.
А отделно ще имат възможността за закупване на различни видове сладкиши, за
консумация на място или „to go”, като кифлички, кексчета, шоколадови бонбони,
бисквитки, тарталетки, на които цените ще варира в зависимост от поръчания
продукт. Музиката в заведението ще е предимно спокойна и приятна, както и
атмосферата ще бъде изпълнена с нежен и приятен аромат на чай. Планирано е по
стените да има легенди за чая, а по масите да са изложени правила, по които се пие
напитката.
По предложение на редовните клиенти ще се предлага и продажба на насипен
чай, както от заведението, така и онлайн чрез абонамент и изградена система за
лоялни клиенти. При разрастване на пазара, както сме описали, ще бъдат изградени
павилиони, които ще предлагат услугите за закупване на предлаганите напитки за
изпът: чайове в ценови диапазон от 2,00 – 5,00 лв. и кафеени разновидности - от
около 1,00 до 4,00 лв. Напитките за изпът ще бъдат предлагани в картонени чаши,
при които цените няма да се различават значимо от основните.
От собствени наблюдения, а и от провеждани проучвания се налага
твърдението, че шоколадовите изделия и техните производни са сред най-търсените
дребни подаръци за любими хора. В последните години нивото, визията и предлаганите десерти и шоколадови изделия придобиха доста по-европейски и приятен вид
във много конкурентните заведения. Диференциалното предимството пред другите
сладкарници в региона, следва да бъде изградено като изкушаващо сетивата и
отговарящо на най-високите потребителски критерии заведение, където клиентите
се обгрижват с любов и отношение към вкусните и фини сладкиши.
Темата за изграждането на менюто е припомняне на вкуса на старите майстори
- сладкари и съвременен отговор на очакванията на сетивата на модерния човек кулинарна магия, поднесена с вид на произведение на изкуството, при това чрез
смесване само на натурални продукти, без консерванти. За празнични дни,
1

http://www.goguide.bg/zavedenia/58-OBIChAINItE-MEStA-V-SOFIIa (посетен 05.05.2016)
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включването в дневното меню на специални предложения „... с тайни любовни
съставки и щипка магия”, ще придадат на Чайната запомняща се атмосфера на
място, където да се връщащ отново и отново – сам, с приятел или в колегиално
обкръжение.
Предвидено е помещението да се отдава под наем почасово за определени
презентации и тематични лекции (предварително планиран месечен афиш от теми и
презентационни форми), при което такса ще се заплаща само от външни за
университета лица. Наемът на помещението за един час ще е 30 лв. За преподаватели, студенти и служители на университета такса няма да се заплаща. Ще се
предвиждат клубни абонаментни карти, с възможност за трупане на бонус точки и
получаване на съответни награди – сувенири, свързани с тематиката на заведението.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Какво може да е по-приятно от аромата на добре приготвен чай? Аристократичната и същевременно ежедневна напитка, толкова здраво се установя в живота на
един съвременен човек, че дори не може да си представим времето, когато все още
го е нямало.
Не би било правилно да говорим, че чаят не е актуален. В България има
потенциал за приобщаване към традицията за неговата консумация, освен това
определени български сортове се произвеждат и дори се изнасят и продават в други
държави.
Като заключение бихме могли да кажем, че целта на Чаеното заведение Tea
Hause§Patio е да осигури едно по-приятно и спокойно място за обсъждане на идеи;
да служи като предоставяне на място за организиране на събития и провеждане на
лекции в удобно за това време.
ЛИТЕРАТУРА
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Система E-menu (Електронно меню).
Алина Афанасиевна Топалова
Научен ръководител доц. Д. Гунев
E-menu – combination of innovative technologies, good mood and vivid impressions. Your
customers will always have full information about every meal or drink and will appreciate the big choice you
are providing them. The visualization settings allows you to create your own unique graphic template which
can be combined with the atmosphere of your café or restaurant. Adding multi-language support to your emenu will allow you to get over the language barrier and will guarantee your customers comfort no matter the
language they speak.
Key words: e-menu, design, restaurant, café, tablet, innovative, technologies, software, unit for
operation control.

ВЪВЕДЕНИЕ
Е-menu или електронно меню - това е интерактивна система за поръчки, която
се използва в кафенета и ресторанти като модерна алтернатива на хартиеното
меню. Е-menu дава възможност за обслужване на ресторантите на ново ниво,
привлича посетителите и помага не само да спестяват, но и да печелят повече.
Приложението позволява да се намали до минимум времето за чакане на клиентите
при взимане на поръчката; отпада необходимостта да се опитват да привлекат
вниманието му, когато искат да поръчат нещо допълнително или просто да си платят
сметката; намаляват се и грешките, произлезли от неправилно разбрана или
записана поръчка. Работата с приложението е лесна и удобна и за клиентите, и за
персонала. На масата се поставя таблет със самата система E-menu или баркод,
който се сканира от потребителя и му позволява директно да свали приложението за
Е-menu от Google Play Store. Това е достатъчно, за да се зареди менюто на
заведението в устройството – обедно меню, салати, предястия, основни ястия,
напитки и пр.. Посетителят има възможност да разгледа снимките на различните
ястия, както и да се запознае със съставките в него, грамажа и цените. Нещо повече,
ако иска, може да промени някоя от тях – например, да премахне лука от салатата
или пък канелата от капучиното. След като направи своя избор, изпраща поръчката,
която получават сервитьорите и кухнята. Специален бутон „покажи сметката до
момента“, която ще позволи веднага да платите, ако е необходимо, без да чакате,
сервитьора да се освободи, за да я донесе. В случай, че имат някакво оплакване или
препоръки, клиентите могат да се свържат и с управителя. В бъдеще би могло да се
инсталира и плащане на момента с дебитна/кредитна карта чрез ПОС терминал,
който ще е прикрепен до самия таблет. Програмата позволява при желание да се
направи модификация, която да позволи на клиентите да направят поръчката си още
от офиса си, така че когато дойдат в заведението, тя вече да бъде готова.
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Фиг. 1
ИЗЛОЖЕНИЕ
Съществуват 4 възможни варианта за изпълнение на системата E-menu:
1. Преносим вариант – Сервитьора носи таблет на Гостите, вместо хартиеното
меню. С помощта на този вариант Вашият Гост ще има възможност бързо и
лесно да намери ястия и напитки на негов вкус и самостоятелно да направи
поръчка. Интуитивно лесен интерфейс, апетитни снимки на ястията и
изкачващи предложения на ястия помагат на Гостите бързо да се определи с
поръчката, а на Ресторантите – да увеличат доходите на средния бон. За
сметка на точните и оперативните изпълнения на поръчките се увеличава
доходите от масите.

Фиг. 2

Фиг. 3

2. Фиксирано изпълнение - таблета е фиксиран към масите със специален
корпус-държател. Корпусът е фиксиран неподвижно върху маса или монтиран
на стена. Закрепящата стойка към стената представлява метална стойка с 2
подвижни рамена, която позволя да се избере оптимален ъгъл за преглед и
работа с устройството. Така корпусът гарантира дълготрайност на таблета
(менюто).

Фиг. 4

Фиг. 5
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3. Въз основа на анти-вандалски сензорен моноблок.

Фиг. 6

Фиг. 7

4. Въз основа на eMenuTable - маса със сензорен дисплей. Система eMenuTable
представлява маса с вграден широкоформатен сензорен екран, който показва
интерактивното меню на кафенето или ресторанта – E-menu. Вече не трябва
да се чака сервитьора да донесе меню или да приеме поръчката.
Благодарение на Е-мenu и сензорния екран, могат да се запознаят с менюто,
разглеждайки ярки и „вкусни“ снимки на ястия и напитки на големия дисплей.
Самостоятелно да направят поръчка или да си видят сметката.

Фиг. 8

Фиг. 9

При всеки вариант E-мenu ще бъде изпълнено с висококачествени LCD
дисплеи, с широк зрителен ъгъл и с наситени цветове.
Създавайки E-мenu :







Увеличава се доходите на Бизнеса;
Увеличава лоялността на постоянни клиенти и привлича нови;
Помага да се създаде атмосфера на гостоприемство, съчетавайки в
себе си съвременните технологии, ярки впечатления и комфорт;
Предоставя универсално средство за пряко общуване с клиентите,
позволявайки най-ефективно да информира за всички нюанси на
менюто и допълнителните услуги;
Увеличава качеството и точността, както и ускорява изпълнението
на поръчките на клиентите, намалява разходите и тежестта върху
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персонал.
Електронното меню предоставя възможности като:
 Да се разгледа в детайли предлаганото ястие или напитка;
мигновено да се получи пълна информация за ястието: висококачествени
изображения, подробно описание, съставки, начин на приготвяне и мн. други;
 да се поръчва и да се плаща само с един клик, тогава, когато е удобно;
 да се избере език (многоезикова поддържка);
 да се получи средство за обратната връзка с ръководството на заведението,
във вид на обикновена и лесна анкета.
Всичко това превръща обикновения процес на прелистване на менюто в
увлекателно занимание, създавайки настроение и желание да се посещава
кафенето или ресторанта отново и отново.
С E-мenu се получават уникални преимущества:
 Средния доход във кафенето или ресторанта значително расте;
 Посещаемоста се увеличава;
 Уникалното оформяне ще повиши разпознаваемостта на търговската марка;
При избор на ястия, E-мenu ще предлага и препоръчва допълващи ястия от
менюто към направената поръчка до момента, както и „пакетно меню“, което ще
включва в себе си ястието за деня + подходяща напитка към него (алкохолна и
безалкохолна в зависимост от избора на клиента). Това ще стимулира клиента да
поръчва повече.
Електронно меню премахва значителната част от натоварването на персонала,
намалявайки обема на хартиените разходи, спестявайки излишни движения, време
за вземане и поднасяне на поръчка. В електронното меню ще се виждат
съдържанието на алергени в храните. С Е-мenu по всяко време може лесно да се
добави или да се премахне от асортимента всякакво ястие или напитка. В резултат,
на което клиент няма да узнае, че по определени причини „днес няма възможност да
се приготви това ястие“.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Повече няма да се губят време и пари за скъпи услуги на дизайнерите и
типографиите всеки път, когато трябва да се допълни или да се промени менюто.
Система E-мenu предоставя уникална възможност абсолютно самостоятелно да се
конфигурират настройките й,както и дизайна и елементите на визуализациите.
ЛИТЕРАТУРА
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Състояние на конвенционалното и биологичното пчеларство в
България и Русенска област
Милен Петров
State of conventional and organic bee keeping in Bulgaria and region of Ruse. The paper
discuss the conventional and organic bee keeping branch in Bulgaria and in Ruse region for period from
2014 to 2015 year. The number of conventional apiaries is grown between 19.4- 52.4 %. The number of
certified organic apiaries has increased by 25 %. For Ruse region number of conventionally grown bee
colony is increased between 8.2 % and 49 %. For organic bee colony has increased by 25%.
Key words: conventional apiary, organic apiary, state bee keeping

ВЪВЕДЕНИЕ
България има дългогодишни традиции при производството на мед и пчелни
продукти, предпоставка за което са разнообразната и богата медоносна
растителност на Балканския полуостров, създаваща отлични условия за
отглеждането на пчели. Благоприятно влияние оказват и подходящите природни,
климатични и екологични условия, които допринасят за постепенното увеличаване
на добива на тези продукти през годините.
СЪСТОЯНИЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНОТО ПЧЕЛАРСТВОТО В БЪЛГАРИЯ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2015 Г.
През анализирания период (2014 – 2015 г.) се наблюдава тенденция на
увеличение както на броя на пчеларите, така и на пчелните семейства в страната.
По предварителни данни на отдел „Агростатистика”, към МЗХ, към 1 октомври 2015
г. броят на пчелните стопанства в страната нараства с 11,3% спрямо година по-рано
до 17 969, а броят на пчелните семейства в тях - с 27% до 747 434. Продължава
окрупняването на пчелините. През 2015 г. средния брой семейства в едно
стопанство се увеличава и достига 41,6 броя, при 36,4 броя през 2014 г., което
представлява с 14,3% ръст на годишна база.
В сравнение с предходната 2014 година, пчелините с до 9 пчелни семейства
намаляват / -16,8%/, както и броя на отглежданите в тях семейства / -14,4%/. При
всички останали групи / до 49, от 50 до 149 и 150 и повече / се наблюдава
увеличение, както в броя на пчелните стопанства с между 19,4 – 52,4%, така и на
пчелните семейства, отглеждани в тях в рамките на 18,3 – 45,8%. Най-значително са
се увеличили стопанствата в категорията от 50 до 149 броя пчелни семейства
/52,4%/, като пчелните семейства в тях са се увеличили с 45,8% спрямо 2014 година.
През 2015 г. броят на професионалните пчелари с над 150 пчелни семейства
възлиза на 971, с 19,4% повече спрямо предходната година, а пчелните семейства
отглеждани в тях нарастват с 18,3%, достигайки 223 754 броя. Средният брой на
семействата на едно стопанство, отглеждащо 150 и повече пчелни семейства е
230,4.
През 2014 г. добитият пчелен мед възлиза на 9 268 тона, а за 2015 г.
производството на пчелен мед достига 11 388 тона, при среден добив от пчелни
семейства за 2014 в размер на 18,1 кг и съответно 19,2 кг за 2015 година.
Здравословното състояние на пчелните семейства е от основно значение за
сектора. Вароатозата продължава да е най-разпространеното заболяване, а нейното
разпространение влияе пряко на здравето на пчелите, а оттам и върху добивите от
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тях.
През 2015 г. средната цена при директните продажби на пчелен мед на краен
потребител е 6,83 лв./кг, а на преработвателни предприятия 5,34 лв./кг.
Броят на стопанствата, практикуващи подвижно пчеларство през 2015 година
намалява с 23,9%, до 484, като делът им остава нисък - 2,7% от общия брой пчелни
стопанства. В сравнение с предходната година, бележи спад и броят на пчелните
семейства, включени в подвижно пчеларство - с 11,8%, до 53 734 броя. Сред
факторите, ограничаващи този вид пчеларска дейност остават разпокъсаността на
земеделските стопанства и произтичащата от това липса на пазар на
пчелоопрашването, проблеми с отравяния на пчелните семейства при провеждане
на растително-защитните мероприятия, както и повишените транспортни разходи (с
1,2%). През 2015 г. 59 стопанства разполагащи с общо 7 668 пчелни семейства, имат
сключено споразумение с фермери за опрашване на земеделски култури.
Въпреки постигнатите резултати, като цяло, секторът продължава да се нуждае
от внедряването на нови технологии, по-добър контрол на здравния статус на
пчелните семейства и мерки за подобряване реализацията на пчелните продукти.
СЪСТОЯНИЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНОТО ПЧЕЛАРСТВОТО В ОБЛАСТ РУСЕ
По данни на БАБХ-Русе таблица 1., през 2015 г. броят на професионалните
пчелари в област Русе с над 150 пчелни семейства възлиза на 75,а в страната те са
971 с 19,4% повече спрямо предходната година, 8.2 % от тях са от област Русе .
Най-значително са се увеличили стопанствата в категорията от 50 до 149 броя
пчелни семейства /32,3%/, като пчелните семейства в тях са се увеличили
значително спрямо 2014 година. Значително голям е и дела на стопанствата до 49
броя 49%.
Забелязва се тенденция за развитие в сектора, което се отдава на програмите
за развитие на селските райони и переспективите за развитие през новия програмен
период 2017-2020г.
През 2015 г. добитият пчелен мед в Област Русе възлиза на 900-1000 тона, от
11 388 тона произведени в страната, при среден добив19,2 кг за 2015 година .Но
средният добив за Русе е по голям защото климтичните условия за района са по
благоприятни за пчеларството спрямо вътрешноста на страната.
Общо регистрираните пчелни семейства в област Русе са около
43 000 броя разпределени в различните категории. Реалезираната продукция
по средната цена на едро е на стойност 5 340 000 лв.
Потенциалът на пазара на опрашване в България, определен на база пазара на
пчелен мед, надхвърля 1 млрд. лв. На Област Русе от тази част са 10%. Пчелите
опрашват 80% от цъфтящите растения на земята, и с тяхна помощ се произвежда
една трета от храната, стойността на която превишава цената на всички пчелни
продукти 15-20 пъти. По оценка на Международната асоциация за изследване на
пчелите (IВRA), това е 10% от стойността на продукцията от земеделския сектор.
Глобалният принос на пчелите за земеделското производство в предходното
десетилетие се оценява на 153 милиарда щатски долара, като в САЩ този дял е
около 15-18 милиарда долара, а в Европа – 14,5 млрд. евро. За сравнение ще
посочим, че световното производство на пчелен мед е около 1,4 млн.
Таблица 1
Брой пчелни семейства по общини
Община
До 9 бр
От 10 -49
Oт 50Над 150 Общо рег. Класиране
бр.
149 бр.
бр.
обекти
по общини
Две
4
45
46
13
108
6
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Могили
Бяла
Ценово
Иваново
Русе
Сливо
поле
Вятово
Борово
Стопанств
а по разд.

10
13
36
24
19

68
46
94
181
97

68
23
49
87
47

8
2
8
12
9

154
84
157
304
172

4
7
3
1
2

3
2

41
37
609

46
24
390

19
4
75

109
67
1185
обекта

5
8

111
10.5%

49%

32.3%

СЪСТОЯНИЕ НА БИОЛОГИЧНОТО
НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ В ОБЛАСТ РУСЕ

8.2%
ПЧЕЛАРСТВО

В

СТРАНАТА

И

През 2014 год. България е на трето място в Европа по биопроизводство на
пчелен мед, като по биологичен начин са се отглеждали 85 хиляди пчелни
семейства, http://agronet.bg , 2014. През 2016 год. по експертна оценка на бранша, те
вече са около 200 хиляди и извеждат България на лидерски позиции в ЕС.
Отчитайки общия брой на пчелните семейства в България – около 747 434, можем
да определим, че биологичните пчелни семейства вече съставляват малко под 25%,
но трябва да се има предвид, че голяма част от тях вероятно са все още в преход.
Регистрираните земеделски стопани в Област Русе както по мярка 11 ,,
биологично пчеларство“ и мярка ,,агроекология - 214“ са общо над 100 стопанства.
Което в проценти като брой стопанства е по малко от 10% но като брой пчелни
семейства е около 25% от пчелните семейства в областта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За анализирания период 2014-2015 г. броя на конвенционалните пчелини в
България нараства между 19,4 – 52,4%. Броя на биологично отглежданите
сертифицирани пчелни семейства е увеличен с 25%.
За Русенска област през 2015 година броя на конвенционалните пчелини е
увеличен с 8,2 % за пчелини с над 150 броя пчелни семейства и с 49 % при пчелини
с до 49 броя пчелни семейства. Броя на биологично отглежданите сертифицирани
пчелни семейства е увеличен с 25%.
БЛАГОДАРНОСТИ: „Докладът отразява резултати от работата по проект No 2016ФАИ-01, финансиран от фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет.“
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Оценка на акустичните качества на помещение, предназначено за
учебни цели
автори: Пламена Стефанова Петрова, Михаела Людмилова Цветкова, Ивелина
Илиянова Петрова, Симона Веселинова Колева
научен ръководител: гл ас. д-р инж. Николай Ковачев
Assessment of the acoustic performance of a room, used for education: The paper justifies the
necessity to study the acoustic performance of a room, for studying purposes. The most of the rooms used
don’t meet the requirements for acoustic performance. This is a problem when the room is used for
examination with heavy noise sources and machines, usually a subject of some disciplines. In the prepare
are presented some methods for experiment, to check the performance of the room, and an experimental
study is made. The results are presented.
Key words: noise measurement, education, octave band, noisemeter, spectral dispersion.

ВЪВЕДЕНИЕ
През последните години темата за безопасността при работа придобива
особена популярност, поради повишените възможности за мониторинг на опасните
условия и повишаване на изискванията. Особено важен аспект на безопасността при
работа е свързан с риска от шум, като физически фактор на всяка работна среда. В
частност липсват данни за оценка на акустичните качества на помещения,
предназначени за учебни цели .Това определя актуалността на разработката [1,2,3].
Цел на изследването е да се извърши оценка на акустичните параметри на
учебна зала. За целта следва да се решат следните задачи:
 Съдаване на методика за извършване на изследването;
 Провеждане на експериментални изследвания;
 Анализ на резултатите и изводи;
ИЗЛОЖЕНИЕ
Методика за провеждане на изследванията.
Основният елемент в методиката е свързан с определяне на точките за
извършване на измерванията. Избрано е работно помещение с размери 7х9 метра,
като всяка измервателна точка е разположена в пресечните точки на линиите,
успоредни на координатните оси, на разстояние, кратно на 1 м. Координатните оси
са определени, съпоставени със стените на помещението. От техния избор зависи
до голяма степен представителността на получените данни. Източника на шум се
разположен в точка с координати: х=7 м и у=4 м. Височината на разположение на
шумомера е определена на h=1,2 м. Това е нивото на главата в седнало положение
на лицата подложени на въздействието на шума [4,5,6].
Използван е шумомер SVANTEK 971. Той се настройва съгласно нуждите на
измерването. Има възможност за задаване на редица параметри и времеви обхвати
– до 24 часа. Резултатите се запазват върху micro SD карта, която позволява запис и
съхранение на голям обем данни.
За нуждите на настоящото измерване, във всяка точка са проведени
измервания с продължителност от 5 секунди. Определено е еквивалентното ниво на
звуковото налягане, максималната и минималните стойности. Уредът провежда
измервания, като записаните стойности имат продължителност една секунда през
целия зададен обхват на записа.
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След приключване на измерванията данните се прехвърлят в софтуерния
продукт SVAN PC++. Програмата позволява провеждането на многобройни анализи
и статистически обработки на записания сигнал. Има радиобутони, които
осъществяват връзката с други програмни продукти, което улеснява работата и
позволява разширяване на обхвата на провежданите изпитвания.
Източникът на шум е разположен на пода на помещението и представлява
електрически аспиратор, характеризиращ се с високо ниво на аеродинамичен шум.
Анализ на получените резултати.
Параметрите на шума, характеризиращи източника на шум, измерени с
продължителност 5 секунди са представени в таблица 1. в таблицата са проследими
нивата на звуковото налягане във всяка отделна октавна честотна лента и нивото на
шума по скала А. В последния ред на таблицата са показани стойностите, получени
сред усредяване.
Таблица. 1
Параметри на шума, характеризиращи източника на шум, измерени с
продължителност 5 секунди – нива на звуковото налягане във всяка отделна
октавна честотна лента и ниво на шума по скала А.
Средногеометрични октавни честоти за всяка октава, в която е извършено
измерване, Hz:
Време t, s 31,5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
16000
1
7,6
34
51,9
69,7
71
76,2
76,8
73,3
70,2
55,2
2
7,6 33,8
52
70,3
71,1
76
76,5
73,3
70,2
55,5
3
7,6 33,9 51,9
70,3
71,4
75,6
76
72,6
70,8
54,7
4
7,6
34
51,8
69
70,9
75,9
75,8
72,6
71,1
55
5
7,6 33,7 51,8
69,5
71
75,7
75,7
72,7
71,2
55
Average
7,6 33,88 51,88 69,76 71,08 75,88
76,16
72,9
70,7
55,08

Total
A
81,5
81,4
81,1
81
81
81,2

ta
To

0
00

lA

z
H

z
16

00

H

z
80

00

H

z
40

00
20

00

H

z
H

z
10

0

H

z
50

0
25

5

H

z
H

z
H
12

,5
31

63

z

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

H

Ниво на звуковото налягане в отделни
октави - Lpm, dB

На фигура 1 графично е представено спектралното разпределение на шума на
звукоизточника. Показани са нивата във всяка отделна октавна честотна лента и
нивото на шума по скала А.

Честота на отделните октавни ленти - f, Hz

Фиг. 1 Разпределение на нивото на звуково налягане във всяка отделна октавна
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лента със съответната средногеометрична честота и ниво на звуковото
налягане по скала А, означено като Total A за източника на шум, разположен в
точка с координати: х=7 м и у=4 м;
Имисионните нива са представени графично на фигура 2. интерполацията на
данните са получени с програма STATISTIKA 10. Разпределение на нивото на
звуково налягане във функция от разложението на шумомера в отделните точки на
помещението: На фиг. 2а) се наблюдава нивото на звуковото налягане по скала А на
шумомера. За да се види честотната зависимост на разпределение на шума в
помещение е извършен анализ в отделните октави, като на фиг 3б шумът е
представен за октавна честотна лента с средногеометрична октавна честота f=31,5
Hz. На фигура 3в - разпределение на шума в октавна честотна лента с
средногеометрична октавна честота f=500 Hz и на фиг. 3г - разпределение на шума в
октавна честотна лента с средногеометрична октавна честота f=8 kHz.
Анализът на данните показва необходимостта от задълбочаване на
изследванията. Спектралното разпределение на шум а на източника показва
наличието на средно и високочестотен шум. Стойностите в тези октавни ленти са
около 70 dB. Като максималните нива са при честота f=2 kHz – Lp=76,26 dB.
Значително по-ниски са стойностите в ниските честотни октавни ленти, както и при

а)

б)

в)

г)

Фиг. 2
Разпределение на нивото на звуково налягане във функция от разпложението на
шумомера в отделните точки на помещението:
а) ниво на звуковото налягане по скала- А259
на-шумомера; б) разпределение на шума в
октавна честотна лента с средногеометрична окравна честота f=31,5 Hz; в)
разпределение на шума в октавна честотна лента с средногеометрична окравна
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f=8, 16 кHz. За сравнение на същата графика е показано нивото на звуковото
налягане, с извършена корекция по скала А на шумомера – LpA=81,2 dBA.
С помощта на STATISTIKA 10 е получена хистограма на разпределението на
стойностите на нивата за октавна честотна лента с честота 1000 Hz. Тя е показана
на фигура 3. На не2я се вижда, че преобладават измерени стойности в диапазона
73-74 dB в 17 от точките. Което показва стабилност на резултатите и на
разпределението на шума.
18

16

14

Брой измервания

12

10

8

6

4

2

0
71.5

72.0

72.5

73.0

73.5

74.0

74.5

75.0

75.5

76.0

76.5

77.0

77.5

78.0

Lp, dB

Фиг. 3
Хистограма на разпределение на стойностите на нивата на звуковото налягане
в отделните точки на помещението, за честота 1000 Hz

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На базата на извършеното изследване могат да се направят следните изводи:
 Максималните нива на шума са в точката на звукоизточника;
 Преобладаващият шум е широкоспектърен;
 Необходимо е да се изолират стените със звукопоглъщащ материал, с
цел минимизиране на отразения шум;
 Учебните зали са проектирани с пренебрегване на акустичните им
качества;
 В близост до стените се получава негативен ефект на повишаване на
шума, което трябва да се отчита при проектиране на такъв тип
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помещения.
Разпределението на шума в едно помещение е силно зависим от
честотата, което трябва да се отчита при планиране на източните на шум,
в учебния процес.

В заключение може да се добави, че е наложително при проектиране на зали,
предназначени за учебен процес в бъдеще, да се обърне повече внимание на
разположението на работните места, влиянието на шума отвън и акустичните
качества на помещението. Това ще доведе до повишаване на концентрацията, до
подобряване на говорната комуникация и подобряване на комфорта и
ефективността на учебния процес.
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Лабораторна уредба за енергетични изпитвания на центробежен
вентилатор съгласно ISO 5801:2007
Станислав Стоянов, Камен Стоев
Резюме: В работата е представена лабораторна уредба за енергетични изпитвания на
центробежен вентилатор съгласно ISO 5801:2007, разработена в лабораторията по Хидро- и
пневмотехника към катедра Топлотехника, хидравлика и екология. Уредбата дава възможност за
провеждане на енергетични изпитвания на центробежен вентилатор и за получаване на
работните и универсални характеристики при различни честоти на въртене и различни ъгли на
лопатките на направляващия апарат на вентилатора.
Ключови думи: центробежен вентилатор, входящ направляващ апарат, честотен
инвертор, универсални характеристики.

ВЪВЕДЕНИЕ
Центробежните вентилатори са работни хидравлични турбомашини, които се
използват за транспорт на въздух и други газове при налягане до 15 kPa . Те
намират широко приложение в енергетиката, промишлеността, селското стопанство
и бита, като неизменна част от системите за охлаждане, вентилация и
климатизация, пневмотрнспорт, зърночистачни машини и др.
Изборът на вентилатор е много важен етап от разработването на една
вентилаторна система, тъй като от него зависи ефективността на системата от
функционална и енергийна гледна точка. За този избор е необходимо да се познават
аеродинамичните характеристики на вентилатора. Те представляват графични
зависимости на пълното налягане p , мощността P и коефициента на полезно
действие (КПД)  на вентилатора от дебита Q , построени при постоянна честота на
въртене на вала n  const и стандартни атмосферни условия при входа на
вентилатора. Аеродинамичните характеристики на вентилаторите се получават по
опитен път на специално разработени за целта уредби. Устройството и размерите
на тези уредби, както и уредите и методите за определяне на показателите на
вентилаторите са стандартизирани в ISO 5801. В настоящата работа е представена
опитна уредба за енергетични изпитвания на центробежен вентилатор съгласно ISO
5801 разработена в лабораторията по Хидро- и пневмотехника към катедра
Топлотехника, хидравлика и екология. Уредбата дава възможност за провеждане на
лабораторни упражнения по различни дисциплини, в катедрата, както и за
извършване на научно-изследователска работа.
ИЗЛОЖЕНИЕ
1. Описание на опитната уредба.
Схема на разработената опитна уредба е показана на фиг. 1. Тя е от
нагнетателен тип. Центробежният вентилатор за високо налягане 4, монтиран
неподвижно върху стойката 1, засмуква въздух от атмосферата посредством
плавния вход на направляващия апарат 3 и го подава в нагнетателен
въздухопровод, съставен от четири участъка – 6, 24, 21 и 13. Лопатките на входящия
направляващ апарат се установяват на определен ъгъл посредством механизма за
управление 2. Върху изходящия фланец на вентилатора, който има правоъгълна
форма, е присъединен преходния участък 6, който завършва с кръгло напречно
сечение. След преходния участък са монтирани последователно правите тръбни
участъци 24, 21 и 13 с вътрешен диаметър D  0,2 m . В началото на участъка 24 е
застопорен изправителят 23, който има за цел да изправи токовите линии на
течението след преходния участък 6.
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Фиг. 1. Схема на опитната уредба.
Означения:
1-стойка на вентилатора; 2-механизъм
за управление на входящия направляващ
апарат; 3- входящ направляващ апарат;
4-центробежен вентилатор; 5-колектор;
6-преходен участък; 7-пиезометър; 8-съд
с вода; 9-кран; 10-термодвойка с
отчитащо устройство; 11-кран; 12диференциален манометър; 13-прав
тръбен участък; 14-винт; 15-затвор; 16ръкохватка; 17-стойка на тръбите; 18колектор; 19-стандартна бленда; 20колектор; 21-прав тръбен участък; 22колектор; 23-изправител на течението; 24-прав тръбен участък; 25ватметър; 26-честотен инвертор; 27-брояч; 28-преобразувател; 29електродвигател.
Между правите тръбни участъци 21 и 13 е монтирана стандартна бленда 19 с
диаметър на отвора d  0,14 m . В края на участък 13 е монтиран винта 14, върху
който се навива затворът 15 с помощта ръкохватката 16. За втора опора на
вентилаторната уредба служи стойката 17.
За отвеждане на статичното налягане във всяко от сеченията d-d, 3-3, 1-1 и 2-2
са монтирани по четири щуцера, свързани в общи колектори 5, 22, 20 и 18.
Вентилаторът се задвижва от асинхронен електродвигател 29 тип 4АМ100L20M2 с мощност PЕЛ  5,5 kW , номинална честота на въртене n  2880 min 1 и
коефициент на полезно действие ЕД  0,875 . Електродвигателят е монтиран
фланшово върху спиралното тяло, а въртящият момент от вала му се предава на
работното колело посредством шпонково съединение. При необходимост е
възможно свързване на честотния инвертор 26 между ватметъра 25 и
елктродвигателя 29, с цел промяна на честотата на въртене на вентилатора.
За определяне показателите на вентилатора при различните видове
изпитвания към опитната уредба са свързани следните уреди: пиезометър 7 за
измерване на статичното манометрично налягане в отделните сечения на
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нагнетателния въздухопровод; термодвойка с отчитащо устройство 10 за отчитане
температурата на въздуха в сечение 1-1; диференциален манометър 12 за
определяне разликата между наляганията в сечение 1-1 и 2-2; индуктивен
преобразувател 28, свързан с отчитащо устройство 27 за измерване честотата на
въртене на вентилатора; ватметър 25 за определяне на електрическата мощност
при входа на честотния инвертор или електродвигателя. Освен изброените уреди, в
помещението където се провежда изпитването е необходимо да има: уред за
определяне на атмосферното налягане (барометър), термометър за определяне
температурата на атмосферния въздух и уред за определяне относителната
влажност на въздуха (психометър).
2. Определяне показателите на вентилатора.
2.1. Плътност на атмосферния въздух. Определянето на плътността на
атмосферния въздух е важно при изследване на машини, които работят със
свиваеми флуиди, каквито са вентилаторите. Плътността на влажния въздух зависи
от относителната влажност  atm , атмосферното налягане p atm и температурата Tatm .
След измерване на посочените величини се пресмята влагосъдържанието на
въздуха по формулата:
atm  pНП
(1)
datm  0,622
, kg / kg ,
p atm   atm pНП
където pНП , Pa е налягането на насищане на водните пари, което се определя от
справочници в зависимост от температурата.
Газовата константа на атмосферния въздух се определя по формулата:
28,96  datm  18,016  J 
R atm  15,935
,
(2)
.
1  datm
 kgK 
Плътността на въздуха се определя от уравнението на Клапейрон:
p atm
(3)
 atm 
, kg / m 3 .
R atmTatm





2.2. Обемен дебит на вентилатора – това е обемът въздух (или газ) преминал
през изхода на вентилатора за единица време, приведен при условията пред входа
на вентилаторната уредба (налягане, температура и относителна влажност на
атмосферния въздух). В настоящия случай е подбран метод за измерване на дебита
с помощта на дроселиращо устройство – бледа 19 и свързан с нея диференциален
манометър 12. Принципът на измерване се състои в създаване на локален пад на
налягането p във въздухопровода чрез дроселиране и измерване на този пад с
помощта на диференциалния манометър. Съществува зависимост, която изразява
връзката между пада на налягане p и масовия дебит през отвора на блендата:
C

(4)
q
 d2 21p, kg / s,
4
1  4
където:
- C е коефициент на дебита, който се определя по итерационна процедура, дадена
в стандарта ISO 5167-2:2003 „Measurement of fluid flow by means of pressure
differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 2: Orifice
plates“;
d
-   - отношение на диаметрите на блендата и на тръбата;
D
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--  - коефициент на разширение. Определя се по зависимостта:
1


k


p
4
8

2
  1  0,351  0,256    0,93    1     ,
(5)
  p1  


където: p1, Pa е абсолютното налягане в сечение 1-1; p 2 , Pa е абсолютното
налягане в сечение 2-2; k  1,4 - показател на адиабатата.
- 1, kg / m 3 - плътността на въздуха в сечение 1-1.
Налягането p1 се определя с помощта на пиезометъра, при затворен кран 9 и
отворен кран 11. Плътността на въздуха 1 се определя, след като се определи
температурата в сечение 1-1 с помощта на термодвойката, монтирана в това
сечение, по зависимостта:
p T
(6)
1   atm  1  atm , kg / m 3 .
p atm T1
След провеждане на необходимите итерационни процедури се достигна до
следната приближена зависимост за определяне на масовия дебит през блендата:
(6)
q  0,01679 p, [kg / s] ,
където:
p  H2O  g  h1  h 2   10 3 , [Pa] .
(7)













Величините във формула (7) са: H2O  1000 kg / m3 - плътност на водата в

диференциалния манометър; g  9,81 m / s 2 - земното ускорение; h1 mm  - ниво на
водата в левия клон на диференциалния манометър, отчетено от скалата на
манометъра; h2 mm  - ниво на водата в десния клон на диференциалния
манометър, отчетено от скалата на манометъра.
Обемният дебит на вентилатора се определя от уравнението за
непрекъснатост:
q
Q
, m3 / s .
(8)
 atm





2.3. Налягане на вентилатора – енергията, която вентилаторът отдава на един
кубичен метър въздух, преминал през изхода му. При предложената схема на
изпитване, налягането на вентилатора се определя по зависимостта:
2
p  p M3  1   пр    3 3 , Pa ,
(9)
2
където:
- p M3 е статичното манометрично налягане, измерено в сечение 3-3 (фиг. 1).
Определя се по зависимостта:
pM3  H2O  g  hп  hп0   10 3 ,  Pa ,
(10)

където hп , mm  е показанието на пиезометъра 7 отчетено по време на изпитването,
а hп0 , mm  е показанието на пиезометъра при спрян вентилатор.
-  пр  0,46 - опитно определен коефициент на съпротивление на предходния
участък, приведен към скоростта в сечение 3-3, чрез който се отчитат загубите на
енергия от сечение d-d до сечение 3-3.
-  3 - плътността на въздуха в сечение 3-3, която се определя по зависимостта:
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p atm  p M3
, kg / m 3 .
p atm
-  3 - средната скорост на течението в сечение 3-3, определена по формулата:
4Q
3 
, m / s .
(12)
D 2
 3   atm

(11)

2.4. Динамично налягане на вентилатора – кинетичната енергията на въздуха
(газа) в сечение d-d. Пресмята се по формулата:
2
(13)
p дин   d d , Pa .
2
С достатъчна точност може да се приеме, че плътността  d   3 , а средната
скорост в сечение d-d се определя по зависимостта:
Q
d 
, m / s ,
(14)
b h
където страните на правоъгълното сечение d-d са: b  0,1 m и h  0,2 m .
2.5. Статично налягане на вентилатора – определя се по зависимостта:
p с т  p  p дин, Pa .
(15)
2.6. Мощност на вентилатора – подведената към вала на вентилатора
механична енергия за единица време. Представената опитна уредба предлага
възможност за определяне на електрическата мощност на задвижващия
електродвигател PЕЛ , kW  с помощта на ватметъра 5. При известен КПД на
електродвигателя (по каталожни данни ЕД  0,875 ), мощността на вентилатора се
определя по формулата:
(16)
P  PЕЛ  ЕД , kW .
Таблица 1.
 ЕД,ЧИ
PЕЛ , kW  PЕЛ,ЧИ kW 
3.02
3.69
4.32
4.89
5.47
6.54

3.02
3.69
4.32
4.98
5.65
6.92

0.875
0.875
0.875
0.859186747
0.847123894
0.826950867

Фиг. 2. Експериментална зависимост
ЕД,ЧИ  f PЕЛ,ЧИ 
Зависимост (16) е в сила тогава, когато между ватметъра и електродвигателя
не е включен честотния инвертор 26. При провеждане на изпитвания с включен
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инвертор, както е показано на фиг. 1, зависимостта за определяне на мощността
добива вида:
(17)
P  PЕЛ,ЧИ  ЕД,ЧИ, kW ,
където ЕД,ЧИ е величина, която отчита сумарното влиянието на честотния инвертор
върху измерената елктрическа мощност PЕЛ,ЧИ . Тъй, като липсват данни за КПД на
инвертора, бе проведен експеримент, при който с помощта на затвора 15 бяха
настроени шест различни режима на работа на вентилатора без включен честотен
инвертор, при което бе отчетена мощността PЕЛ от ватметъра 25. При всяко едно
положение на затвора, опитът бе проведен и с включен инвертор при същата
честота на въртене. Отчетена бе мощността PЕЛ,ЧИ от ватметъра. От зависимости
(16) и (17) при едни и същи режими на работа на вентилатора следва, че:
PЕЛ  ЕД
(18)
.
ЕД,ЧИ 
PЕЛ,ЧИ
Резултатите от опитите са показани в таблица 1. Вижда, че до 4,32 kW
честотния инвертор не оказва влияние върху отчетената от ватметъра мощност. При
мощности по-големи от 4,32 kW влиянието на честотния инвертор е видимо.
Зависимостта ЕД,ЧИ  f PЕЛ,ЧИ  в диапазона от 4,32 kW до 6,92 kW е показана
графично на фиг. 2 и е апроксимирана с линейно уравнение, което има вида:
(19)
ЕД,ЧИ  0,0182  PЕЛ,ЧИ  0,9514 .
2.7. Пълен КПД на вентилатора – представлява отношение между
хидравличната енергия на въздушното (газовото) течение при изхода на
вентилатора (в сечение d-d) и подведената на вала на вентилатора механична
енергия. Ако вместо енергия се използва мощност, за пълния КПД се получава:
pQ
(20)
,

1000 P
където налягането се замества в Pa, дебитът в m 3 / s , а мощността в kW .





2.8. Статичен КПД на вентилатора – определя се по зависимостта:
p Q
с т  с т .
(21)
1000 P
2.9. Приведени показатели на вентилатора. Както е известно, работните
характеристики на вентилаторите са графични зависимости между основните
показатели и дебита: p  f Q , p с т  f Q , P  f Q,   f Q и с т  f Q , построени при
постоянна честота на въртене n  const. В процеса на изпитване честотата на
въртене на задвижващия електродвигател се променя в някакви граници. Това
налага използването на уравненията на подобие за привеждане на показателите
към постоянна честота на въртене:
 n
n
Q  Qx
, p  p x 
nx
 nx

2

3


 n 
 , P  Px   ,
(22)

 nx 
където с индекс „х“ са означени показателите.
При необходимост показателите на вентилатора могат да бъдат приведени към
стандартни атмосферни условия. Съгласно ISO 5801:2007 „Industrial fans -Performance testing using standardized airways“ тези условия са: атмосферно
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налягане p 0  101325 Pa , температура на въздуха T0  293,15 K и относителна
влажност  0  0,40 . При тези условия газовата константа на влажния въздух е
J
, плътността му е  0  1,2 kg / m 3 . Привеждането става по следните
R 0  288
kgK
зависимости:


Q 0  Q , p 0  p 0 , P0  P 0 .
(23)
 atm
 atm
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представената лабораторна уредба, проектирана съгласно ISO 5801:2007
„Industrial fans -- Performance testing using standardized airways“, дава възможност за
провеждане енергетични изпитвания на центробежен вентилатор при различни
честоти на въртене и при различни положения на входящия направляващ апарат.
Уредбата може да се използва както за учебни, така и за изследователски цели.
ЛИТЕРАТУРА
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Универсални характеристики на центробежен вентилатор за високо
налягане 19ЦС48
Теодор Георгиев, Гюнер Реджебов
Резюме: В работата са представени експериментални резултати от енергетични
изпитвания на центробежен вентилатор 19ЦС48. Резултатите са получени на лабораторната
уредба, представена в [1]. В резултат на изпитването на вентилатора при различни честоти на
въртене и различни ъгли на лопатките на направляващия апарат са получени универсални
характеристики на вентилатора.
Ключови думи: центробежен вентилатор, входящ направляващ апарат, честотен
инвертор, универсални характеристики.

ВЪВЕДЕНИЕ
Универсалните характеристики на даден вентилатор представляват серия от
характеристики p  Q , получени при различни честоти на въртене или различни
ъгли на входящия направляващ апарат (ВНА) и криви линии на постоянен
коефициент на полезно действие (КПД)   Q , нанесени в обща координатна
система. Те показват областта на възможните стойности на налягането и дебита,
които вентилаторът може да осигури при зададени стойности на КПД. В настоящата
работа са представени универсалните характеристики на центробежен вентилатор
за високо налягане 19ЦС48, получени на представената в работата [1] лабораторна
уредба в лабораторията по Хидро- и пневмотехника към катедра Топлотехника,
хидравлика и екология..
ИЗЛОЖЕНИЕ
1. Универсална характеристика при различни честоти на въртене.
Универсалната характеристика на вентилатора, получена при различни честоти
на въртене - n  2950, 2600, 2300 и 2000 min 1 , е показана на фиг. 1. Под нея, на фиг.
3 са показани графичните зависимости на коефициента на полезно действие от
дебита   f Q при същите честоти на въртене. Универсалната характеристика е
получена по следния начин:
Вентилаторът е изпитан последователно при четирите различни честоти на
въртене на опитната уредба, представена в I част на работата, а резултатите от
измерванията са обработени с помощта на зависимостите дадени в същата работа.
В средата на програмата EXCEL са построени зависимостите p  f Q и
  f Q , показани на фиг. 1 и на фиг. 3.
Зависимостите   f Q са апроксимирани с полиноми от трета степен, в
средата на програмата EXCEL, за всяка от четирите честоти на въртене.
Полиномите имат вида:
  a  b  Q  c  Q2  d  Q3
(1)
или
a    b  Q  c  Q2  d  Q3  0 .
(2)
Зададени са последователно стойности на КПД   0,42; 0,47; 0,52; 0,59 и 0,60 и
кубичното уравнение (2) е решено в средата на програмата MATLAB. За всяка
честота на въртене са получени по три корена на уравнението, като два от тях - Q1 и
Q 2 са дебитите, при които КПД приема съответната стойност при дадената честота
на въртене.
Зависимостите p  f Q са апроксимирани с полиноми от втора степен за
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всяка от четирите честоти на въртене. Полиномите имат вида:
(3)
p  e  f  Q  g  Q2 .
След заместване в уравненията (3) със стойностите Q1 и Q 2 са получени
координатите Q1, p1  и Q 2 , p 2  на по две точки от характеристиките p  f Q , с
определен КПД при дадена честота на въртене.
След свързване на точките с еднаква стойност на КПД се получават кривите
на постоянен КПД, показани с прекъснати линии на фиг. 1.

Фиг. 1. Универсална характеристика
на вентилатора при различни
честоти на въртене.

Фиг. 2. Универсална характеристика
на вентилатора при различни ъгли
на ВНА.

Фиг. 3 КПД на вентилатора при
различни честоти на въртене

Фиг. 4. КПД на вентилатора при
различни ъгли на ВНА.

Показатели при различни честоти на
въртене
Честота на
max
Q, m 3 / s p, Pa
въртене
0,49
4420
n  2950 min 1 0,60
0,47
3330
n  2600 min 1 0,59



n  2300 min

1

0,58

0,39



2640
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Таблица 1.
Показатели при различни ъгли на
ВНА
Ъгъл на
max
Q, m 3 / s p, Pa
ВНА
0,60
0,44
4330
  30 o





  40 o

0,58

0,43

4070

  50

0,55

0,35

4200

o
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0,33
2000
0,51
0,28
3940
n  2000 min 1 0,57
  60 o
От фиг. 3 се вижда, че вентилаторът работи с най-висок КПД, max  0,6 , при
работа с честота на въртене n  2950 min 1 , дебит Q  0,49 m 3 / s и налягане
p  4420 Pa . С намаляване честотата на въртене, максималната стойност на КПД
намалява и се измества към по-ниските дебити. При честота на въртене
n  2000 min 1 максималната стойност на КПД е 0,57 при дебит Q  0,330 m3 / s и
налягане p  2000 Pa .
В таблица 1. са показани стойностите на дебита и налягането на вентилатора
при максимална стойност на коефициента на полезно действие при четирите
честоти на въртене.
2. Универсална характеристика при различни ъгли на направляващия
апарат.
Универсалната характеристикa на вентилатора при различни ъгли на ВНА (фиг.
2) е построена при постоянна честота на въртене n  2950 min 1 . На фиг. 4 са
показани
зависимостите
при
ъгли
на
лопатките
на
ВНА
  f Q
о
  0, 30, 40, 50 и 60 . Линиите на постоянен КПД се построяват по същия начин,
както при универсалната характеристика при различни честоти на въртене. От
фигурирата се наблюдава тенденцията за намаляване на максималния КПД с
увеличаване на ъгъл  на ВНА. Освен това максималната стойност на КПД се
измества към по-малките дебити с увеличаване на ъгъл  . Стойностите на дебита и
налягането на вентилатора при максимална стойност на коефициента на полезно
действие и различни ъгли на ВНА са показани в таблица 1. При стойности на ъгъл 
до 30 о максималният КПД запазва висока стойност до около 0,6. При по-нататъчно
увеличаване на ъгъла КПД намалява по-интензинвно отколкото при промяна
честотата на въртене. При   60 o максималният КПД е 0,51 при дебит
Q  0,28 m3 / s и налягане p  3940 Pa .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работата са представени резултати от изпитване на центробежен вентилатор
за високо налягане 19ЦС48 и са построени универсалните характеристики на
вентилатора при различни честоти на въртене и при различни стойности на ъгъла на
входящия направляващ апарат.
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Експериментално изследване икономичността на методите за
регулиране на центробежен вентилатор
Йордан Пенев
Резюме: В настоящата работата е изследвана опитно икономичността на три метода за
регулиране на центробежен вентилатор – чрез дроселитане, чрез входящ направляващ апарат и
чрез честотен инвертор. Представени са експериментални зависимости на електрическата
мощност, необходима за задвижване на вентилаторната уредба от дебита при изброените
методи за регулиране на центробежен вентилатор 19ЦС48. Резултатите са получени на
лабораторната уредба, представена в [1].
Ключови думи: центробежен вентилатор, входящ направляващ апарат, честотен
инвертор, регулиране на дебита.

ВЪВЕДЕНИЕ
Регулиране на вентилаторните уредби се нарича такова изменение на
аеродинамичните параметри на вентилатора, което се осъществява с помощта на
специално устройство (направляващ апарат, дросел, честотен инвертор). При това
се осигурява непрекъснато изменение на параметрите на вентилатора. Целта на
регулирането е повишаване или намаляване на дебита на вентилаторната уредба,
при което се променят налягането и мощността за задвижване на вентилаторния
агрегат [2].
Съществуват различни методи за регулиране дебита на вентилаторните
уредби. Най-разпространените от тях са: рагулиране чрез дроселиране, регулиране
с помощта на входящ направляващ апарат (ВНА) и регулиране чрез промяна
честотата на въртене на задвижващия електродвигател, с помощта на честотен
инвертор (ЧИ). В настоящата работа е проведено сравнително изследване на
икономичността на трите метода за регулиране на центробежен вентилатор за
високо налягане 19ЦС48. Опитите са проведени на лабораторна уредба,
представена в [1], в лабораторията по Хидро- и пневмотехника към катедра
Топлотехника, хидравлика и екология.
ИЗЛОЖЕНИЕ
1. Регулиране чрез дроселиране.
Регулирането чрез дроселиране е един от най-разпространение методи за
регулиране дебита на вентилаторните уредби. Това се дължи на неговата простота
и надеждност, както и на евтините устройства необходими за осъществяването му. В
същото време обаче, този метод е най малко ефективния от енергийна гледна точка.
При съвременните вентилаторни уредби намаляването на дебита с 40% чрез
дроселиране води до намаляване на коефициента на полезно действие (КПД) на
системата с около 30% при вентилатори с назад обърнати лопатки и с около 37%
при вентилатори с напред обърнати лопатки.
Дроселиращото устройство се монтира както пред, така и след вентилатора.
Ако дроселът се намира на достатъчно разстояние пред вентилатора или след него,
той може да се разглежда като елемент от тръбната система. В този случай
намаляването на дебита в системата се дължи на промяна характеристиката на
системата при дроселиране (става по-стръмна). Ако дроселът се намира в
непосредствена близост пред вентилатора, тогава той оказва влияние върху
течението при входа му. В този случай той може да се разглежда като елемент от
вентилатора, който оказва влияние върху характеристиката му p  Q , в следствие на
което настъпва промяна на режима на работа на системата.
При опитната уредба, с която е проведено изследването, дроселиращото
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устройство се намира в края на негнетателния въздухопровод.
2. Регулиране чрез входящ направляващ апарат (ВНА).
При този метод за регулиране дебита на вентилаторните системи се използва
устройство, наречено направляващ апарат, което се монтира преди входа на
вентилатора. Съществуват различни видове направляващи апарати. В настоящата
работа е използван осов направляващ апарат, който има най-добри показатели от
гледна точка на икономичност на регулирането. Осовият направляващ апарат се
състои от система от лопатки, които могат да се завъртат едновременно около осите
си, при това на еднакъв ъгъл. Монтира се непосредствено преди входа на работното
колело.
Принципа на регулирането с ВНА се състои в създаване на преносна
компонента на абсолютната скорост u1 на течението пред входа на работното
колело, при което се променя налягането, създавано от вентилатора и съответно
характеристиката му p  Q . Това се вижда от основното уравнение на работните
турбомашини:
p T  u 2 u2  u1u1 ,
(1)
където: p T е теоретичното налягане на вентилатора;  - плътността на въздуха;
u1, u2 - преносни скорости пред входа и след изхода на работното колело на
вентилатора; u1, u2 - преносни компоненти на абсолютните скорости пред входа и
след изхода на работното колело на вентилатора.
Ако посоката на скоростта u1 съвпада с посоката на u1 налягането намалява, в
противен случай - нараства. По този начин се изменя режимът на работа на
вентилаторната уредба.
3. Регулиране чрез промяна честотата на въртене на задвижващия
елктродвигател.
Това е най-икономичният от всички методи за регулиране дебита на
вентилаторните уредби. В настоящия момент при наличието на честотни инвертори
(ЧИ) този метод е и лесно осъществим. Икономичността му зависи освен от КПД на
вентилатора при различните честоти на въртене, но и от КПД на електродвигателя и
на честотния инвертор при различните режими на работа.
4. Резултати от експерименталните изследвания.
Изследването е проведено на лабораторна опитна уредба, представена в [1], а
резултатите се обработени съгласно методиката, представена в същата работа.
Проведени са опити при четири различни първоначални дебити Q 0  0,85 m 3 / s ,
Q 0  0,67 m 3 / s ,

Q 0  0,58 m 3 / s

и Q 0  0,48 m 3 / s . Графичните зависимости
PЕЛ  f Q за трите метода на регулиране са показа и различни първоначални дебити
са показани на фиг. 1. От фигурите става ясно, че независимо от първоначалния
дебит, най-малка е мощността при регулиране с помощта на честотен инвертор, а
най-голяма – при дроселно регулиране. Вижда се също, че до определен момент
регулирането с ВНА е еднакво икономично с честотното регулиране.
За по-добра сравнителна оценка на икономичността на трите метода са
 Q 
 , където Q е текущата стойност на
построени зависимости от вида PОТ Н  f 
 Q0 
дебита, получена по един от методите за регулиране, а PОТ Н се определя по
зависимостите:
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(2)

PОТН 

PЕЛ,ВНА

PОТН 

PЕЛ,ЧИ

PЕЛ,ДР

или
(3)

PЕЛ,ДР

a). Q0=0,85 m3/s

.

б). Q0=0,67 m3/s

в). Q0=0,58 m3/s
г). Q0=0,48 m3/s
Фиг. 1. Зависимости на консумираната електрическа мощност от
дебита при трите метода на регулиране.
Величините във формули (2) и (3) са: PЕЛ,ВНА е измерената електрическа
мощност при регулиране с помощта на входящ направляващ апарат; PЕЛ,ЧИ мощността, измерена при регулиране с помощта на честотен инвертор; PЕЛ,ДР -

 Q
мощността, измерена при дроселно регулиране. Зависимостите PОТ Н  f 
 Q0
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показани на фиг. 2. От фигурите се вижда, че честотното регулиране и регулирането
с ВНА са еднакво икономични при намаляване на дебита с до 5% от първоначалния
дебит Q 0 . Консумираната електрическа мощност при регулиране с ВНА е с около
25% по-малка в сравнение с дроселното регулиране, при намаляване на дебита с
40% от първоначалния. При регулиране с честотен инвертор мощността е с до 60%
по-ниска от колкото при дроселното регулиране.

a). Q0=0,85 m3/s

б). Q0=0,67 m3/s

в). Q0=0,58 m3/s
г). Q0=0,48 m3/s
Фиг. 2. Зависимости на относителната мощност от относителния
дебит при регулиране с входящ направляващ апарат и с честотен
инвертор.
За оценка влиянието на първоначалния режим върху ефективността на
 Q 
 са построени в отделни координатни
регулирането, зависимостите PОТ Н  f 
 Q0 
системи и са показани на фиг.3-а за регулиране с ВНА и на фиг.3-б – за честотно
регулиране. По-отчетливо е влиянието на първоначалния режим върху регулирането
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с ВНА. От фигурата се вижда, че при първоначален дебит Q 0  0,48 m 3 / s ,
мощността намалява с до 25% в сравнение с дроселното регулиране, при
намаляване на дебита с 30% от първоначалния. При първоначален дебит
Q 0  0,85 m 3 / s намаляването на мощността в сравнение с дроселното регулиране е
около 15% при Q  0,7Q 0 .

a). Регулиране с ВНА
б). Регулиране с ЧИ
Фиг. 3. Зависимости на относителната мощност от относителния
дебит при регулиране с входящ направляващ апарат и с честотен
инвертор.
При регулиране с помощта на честотен инвертор влиянието на първоначалния
режим върху ефективността е незначително.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работата е проведено сравнително изследване на икономичността на три
метода за регулиране на центробежни вентилатори: чрез дроселиране, с помощта
на входящ направляващ апарат и с честотен инвертор. Оценено е влиянието на
първоначалния режим върху ефективността на регулирането при регулиране с
входящ направляващ апарат и при регулиране с честотен инвертор.
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