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Abstract
This paper considers evolutionary methods of symbolic regression for the
creation of artificial intelligence of robotic systems. Methods of symbolic regression
are reviewed and the features of their application to the solution of the problem of
synthesis of control of robotic systems are indicated. The measure of the complexity
of artificial intelligence is determined and the advantage of using the principle of
small variations of the basic solution is shown, while creating intelligent control
systems. A method of variational genetic programming is described and an example
of its use for the synthesis of intellectual control is given.
Keywords: artificial intelligence, evolutionary computations, symbolic
regression methods, genetic programming.

INTRODUCTION
The current problem of creating artificial intelligence with the development of
robotic systems has become most acute. Despite the fact that the problem of
creating artificial intelligence has been extensively discussed [1, 2], the very concept
of artificial intelligence and its definition are relevant. Obviously, in decision-making
systems, pattern recognition, inference and learning, the presence of intelligence is
necessary and, consequently, these systems developed by man must include
elements of artificial intelligence.
In future, we will assume that any system created by a person that contains as
an essential element the condition operator "if ..., then ..." or the "if" operator has
artificial intelligence. Even a system with one "if" operator, for example, the "own alien" pass check system, also has artificial intelligence. According to this definition,
the measure of artificial intelligence is the number of necessary condition operators.
In this case, it can be argued that the system "one's own" is a system with artificial
intelligence of 1 “if”.
The assertion that artificial intelligence is a system containing condition
operators is also confirmed by the fact that it is difficult to find a mathematical
apparatus in which, formally from the mathematical formulation of the problem, the
condition operator is obtained as a solution. Consequently, the condition operator in
the overwhelming majority of cases is a product of the developer's intelligence, which
inserted the condition operator into the necessary place of the system's operation
algorithm, i.e. the developer applied his/her intellect to create an artificial one.
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The development of robotic systems obviously requires the creation of control
systems with a large number of condition operators. It is enough to take the problem
of creating an unmanned vehicle. It is easy to guess how many conditions the control
system should check or how many condition operators need to be included in the
intelligence of the control system so that the car can safely move around the city to
the destination.
Even more complex is the control system of a group of robotic systems. When
managing such a system, the problem arises of processing a large amount of
information when it is necessary to know the state of all the elements of the group
and, at the same time, take into account that each robot is an obstacle changing its
position in time for another robot from the group.
The rapid growth in the complexity of tasks that need to be addressed by
systems with artificial intelligence, significantly slows down the development of these
systems. The problem is further complicated by the fact that there is no formal
method of creating systems with condition operators, i.e. the process of automating
the development of artificial intelligence systems cannot be algorithmized without the
use of search algorithms that were aimed at solving complex NP-complete problems
without performing a full search of possible solutions. The development of
evolutionary computations led to the creation of symbolic regression methods in
which, using evolutionary algorithms, the search for optimal solutions on a space of
abstract codes not containing a numerical metric, for example, program codes or
mathematical expressions, is carried out.
In this paper, we consider the use of evolutionary methods of symbolic regression to
create an artificial intelligence of the robotic control system.
THE METHODS OF SYMBOLIC REGRESSION
All methods of symbolic regression include two stages: the coding of the desired
mathematical expression or program algorithmic recording and the search for the
optimal code using an evolutionary algorithm. The first method of symbolic
regression is the method of genetic programming [3]. Today, there are several
methods of symbolic regression, which differ in the form of coding and the search
algorithm.
Inductive genetic programming [4] uses only polynomial codes of one or two
variables.
Cartesian genetic programming [5] encodes a mathematical expression by a
set of computational blocks describing elementary operations.
Grammatical evolution [6] encodes expressions in the form of the universal
Backus-Naur form.
Analytical programming [7] encodes expressions in an ordered set of integers.
The network operator method [8] encodes a mathematical expression
consisting only of functions with one or two arguments, in the form of an integer
square matrix describing the structure of the oriented graph. When searching for the
optimal solution, the principle of small variations of the basic solution is used.
The method of parsing matrices [9] encodes mathematically in the form of an integral
1.
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non-square matrix consisting of vectors describing the calls of the computational
blocks.
The method of variational genetic programming [10] is the application of the
principle of a small basic solution to genetic programming.
The method of variational analytical programming [11] is the application of the
principle of a small basic solution to analytic programming.
The multilayered network operator method [12] is designed to encode complex
mathematical expressions in the form of interconnected network operators
The binary analytical programming method [13] encodes mathematical
expressions consisting only of functions with one or two arguments in the form of a
binary computational tree.
Using the principle of small variations of the basic solution [14] allows us to
construct an abstract metric on the search space that allows us to determine the
proximity of two mathematical expressions and the neighborhood of the search on
the set of codes of mathematical expressions.
2.

SYNTHESIS OF AN INTELLIGENT CONTROL SYSTEM

The methods of symbolic regression allow us to find a mathematical expression
along with the logical condition operators. For example, when searching for a mobile
robot control system under constraint conditions, the following multi-operator
conditions were used, defined as functions with three arguments

 z3 , if z1  z2
 z , if z1  0
, f 3,1 z1 , z2 , z3   
,
F3   f 3,0 z1 , z2 , z3    2

z
,
otherwise
z
,
otherwise
3

3



 z2 , if z1  z2

f 3, 2 z1 , z2 , z3    z3 , if z1  z2   z1  z3  ,
 z , if z  z   z  z 
1
2
1
3
 1
 z  z , if z1  z2  z1  z3 
.
f 3,3 z1 , z2 , z3    2 1

 z3  z1 , otherwise


The application of the method of variational analytical programming to the
synthesis of control by a flying robot led to the following intelligent control system
containing the condition operators:

~
~
~
T  , if T  T 
 M z , if M z  M z
 M x , if M x  M x

~


~
~
T  T  , if T  T  M z   M z , if M z  M z M x   M x , if M x  M x
~
~
T~, otherwise
M
M
z , otherwise
x , otherwise



,
,
where T is the pull of all four screws, Mz is the moment around the lateral axis, and
Mx is the moment around the longitudinal axis.
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~
T  x  3  y  x 3  y

,


~
M z  sgn  y e y sgn  2 x ln   2 x   1  ln 3   2 x   1

,

1  e  A  a   a, if a  1
~
Mx 

sgn a  - otherwise ,
1  e A ,
A  minsgn  z  ln   z  1, minmax sgn B  ln  B ,  x , q11
,



,

B  f 3,1 ln q12  1,  z ,  z  ln f 3,1 ln q12  1,  z ,  z   1

c, if a  b
f 3,1 a, b, c   
 c otherwise ,

 y  q10 y q9  y  yi   g  arctg y  sin y  q6  
2

 sgn  y  yi  q9 y  yi

,

 x  q5 q6  q7 x q8 x  xi  ,

 z  q1 q2  q3 z q4 z  zi  ,

q1  1,075 , q2  3 , q3  0,527 , q4  0,324 , q5  1,075 , q6  3 , q7  0,527 ,
q8  0,324 , q9  15,51 , q10  15,19 , q11  3,234 , q12  1,5625 .
The resulting control system provides the motion of the flying robot from
different initial conditions along a given spatial trajectory (see Figure 1).

Figure 1. Movement of a flying robot along a spatial trajectory
CONCLUSIONS
Artificial intelligence systems are systems containing a condition operator. A
measure of the complexity of artificial intelligence systems is the number of
necessary condition operators. Using the methods of symbolic regression and
10
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evolutionary algorithms allows us to automate the process of building artificial
intelligence systems and to include in the solution the necessary number of condition
operators. An example of using the symbolic regression method for synthesizing
control of a flying robot led to the creation of an intelligent control system that
includes several condition operators.
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3D MODELING OF DATA STREAMS IN THE PACKET NETWORKS DURING
THE INFORMATION TRANSMISSION IN COMMUNICATION SYSTEMS
Dauitbayeva A. O., Tobashev A.
Korkyt Ata Kyzylorda State University,
Republic of Kazakhstan, Kyzylorda, Aiteke bi 29A
Annotation
In modern conditions, information technology largely determines the level of
development of science, technology, economics and, in general, the quality of life
and the state of the environment. The concept of packet communication, in which
data is irregularly given by relatively large fragments, is a natural result of the
evolution of information technology. The importance of global, corporate and
departmental dedicated packet networks, public operator networks with broadband
wired and wireless access to all sorts of information services is constantly growing.
As the cost of basic electronic components decreases, the mass social and everyday
concept of the "smart" habitat, which provides information interaction of the things
around us, becomes more and more relevant.
Keywords: networks, configuration, communication, channels, cables

Forecasting the behavior of packet networks becomes a very urgent task,
caused by practical necessity. Analytical methods of computer network research, for
example, the theory of network queues, were adequate in the early stages of
development. The growth in the speed of modern network equipment and the
complication of protocols for information exchange have pushed imitation modeling to
the forefront.
Currently, simulation networks are used in the analysis of behavior under load,
verification of protocols, optimization of configuration, evaluation of the prospects of
new technologies, approbation of scenarios for responding to changes.
For the construction of computer networks, communication lines using different
physical environments are used. As a physical medium, communications use: metals
(mainly copper), super-transparent glass (quartz) or plastic and ether. The physical
media can be a twisted-pair cable, a coaxial cable, a fiber optic cable, and the
surrounding space.
Lines of communication or data lines are intermediate equipment and the
physical medium through which information signals (data) are transmitted.
In one communication line, several communication channels (virtual or logical
channels) can be formed, for example, by frequency or time division of channels. A
communication channel is a means of one-way data transmission. If the
communication line is exclusively used by the communication channel, then in this
case the communication line is called the communication channel[11].
A data link is a two-way data communication medium that includes
communication lines and data transmission (reception) equipment. Data links
connect information sources and information receivers.
Depending on the physical medium of data transmission, the communication
lines can be divided into:
Wire communication lines without isolating and shielding braids;
Cable, where for transmission of signals, such communication lines as "twisted
12
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pair" cables, coaxial cables or fiber-optic cables are used;
Wireless (radio channels of terrestrial and satellite communication), which use
electromagnetic waves for transmitting signals, which are broadcasted on air.
Telecommunication and computer networks literally connected our world,
providing people with easy communication even at long distances. A simple example
of this is the Internet - a complex combination of local, regional and global networks
(using wired or wireless Ethernet), built on the frame technology of building computer
networks.
Wired data transfer
Wire communication lines are wires without any insulating or shielding braids,
laid between the pillars and hanging in the air. Telephone lines or telegraph signals
are traditionally transmitted over such communication lines, but in the absence of
other possibilities, these lines are also used to transmit computer data. The speed
and quality of these lines leave much to be desired. Today, the production lines of
communication are rapidly being replaced by cable lines.
Cable lines have a rather complex design. The cable consists of conductors
enclosed in several layers of insulation: electrical, electrical, mechanical, and,
possibly, climatic. In addition, the cable can be equipped with connectors that allow
you to quickly perform the connection of various equipment to it. In the computer
(and telecommunications) networks, three main types of cable are used: cables
based on twisted pairs of copper wires, coaxial cables with a copper core, and fiberoptic cables.
Depending on the conditions of laying and operation, the cables are divided into
internal cables (building cables) and external cables, which in turn are subdivided
into underground, underwater and aerial cables [12].
A twisted pair of wires is called a twisted pair. Twisting of wires reduces the
influence of external and mutual interference on useful signals transmitted over the
cable [1,5].
Coaxial cable
Coaxial cable (from Latin co - co-axial and axis - that is, "coaxial"), also known
as coaxial (from English coaxial), is an electrical cable consisting of coaxially placed
central conductor and screen (fig. 2.1.)Coaxial cable. Usually serves to transmit highfrequency signals. Proposed in 1855 by William Thomson (Lord Kelvin), patented in
1880 by British physicist Oliver Heaviside.

Figure 1. Coaxial cable
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4 (A) - shell (serves for isolation and protection from external influences) from
light-stabilized (i.e. UV-resistant sun) polyethylene, polyvinyl chloride, fibrous plastic
tape or other insulating material;
3 (B) - an external conductor (shield) in the form of a braid, a foil, an aluminum
film covered with a layer and their combinations, as well as a corrugated tube, a braid
of metal bands, etc. of copper, copper or aluminum alloy;
2 (C) - insulation made in the form of a continuous (polyethylene, foamed
polyethylene, solid fluoroplastic, fluoroplastic tape, etc.) or semi-air (tubular bobbin,
washers, etc.) dielectric filling, ensuring the consistency of the mutual arrangement
(alignment) internal and external conductors;
1 (D) is an internal conductor in the form of a single rectilinear (as in the figure)
or helically wound wire, a multicore wire, a tube made of copper, a copper alloy, an
aluminum alloy, copper-plated steel, coppered aluminum, silvered copper,
Due to the coincidence of the axes of both conductors at the ideal coaxial cable,
both components of the electromagnetic field are completely concentrated in the
space between the conductors (in dielectric isolation) and do not extend beyond the
cable, which eliminates the loss of electromagnetic energy to radiation and protects
the cable from external electromagnetic interference. In real cables, the limited output
of radiation to the outside and the sensitivity to pick-ups are due to geometric
deviations from ideality.
Coaxial cable application:
The main purpose of coaxial cable is transmission of high-frequency signal in
various fields of technology:
Communication systems;
Broadcasting networks;
computer networks;
Antenna-feeder systems;
ACS and other production and scientific research technical systems;
Remote control, measurement and control systems;
Alarm and automation systems;
Systems of objective control and video surveillance;
Communication channels of various radio electronic devices of mobile objects
(ships, aircraft, etc.);
Intra-unit and interblock communications as part of radio electronic equipment;
Communication channels in household and amateur equipment;
Military equipment and other areas of special application.
In addition to the canalization of the signal, cable lengths can be used for other
purposes:
Cable delay lines;
Quarter-wave transformers;
Balancing and matching devices;
Filters and pulse shapers.
There are coaxial cables for the transmission of low-frequency signals (in this
case, the braid serves as a screen) and for a high-voltage direct current. For such
cables, the impedance is not normalized.
On purpose - for cable television systems, for communication systems, aviation,
space technology, computer networks, household appliances, etc.
Thin Ethernet
It was the most common cable for building local networks. A diameter of about 6
mm and considerable flexibility allowed it to be laid almost anywhere. The cables
14
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were connected to each other and to the network card in the computer using the Tconnector BNC. Among themselves, the cables could be connected using an Iconnector BNC (direct connection). Terminators must be installed at both ends of the
segment. Supports data transfer up to 10 Mbps at a distance of up to 185 m.
Thick Ethernet
The thicker cable, compared to the previous one, about 12 mm in diameter, had
a thicker central conductor. Badly bent and had a significant cost. In addition, when
connecting to a computer, there were some difficulties - using the AUI (Attachment
Unit Interface) transceivers, connected to the network card with the help of a tapping
cable, so-called. "Vampires". Due to the thicker conductor, data transmission could
be carried out at a distance of up to 500 m at a speed of 10 Mbit / s. However, the
complexity and high cost of installation did not give this cable as wide-spread as the
RG-58. Historically, the proprietary RG-8 cable has a yellow color, and therefore
sometimes you can find the name "Yellow Ethernet" (English Yellow Ethernet)[2,4].
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Abstract
The paper examines theoretical perspectives of scientific thinking development
in university students as an element of quality. Scientific thinking is a key element
that serves as a base in scientific and professional formation of university students.
The problem of its development in students was first raised in 20th century. Students
encounter the activities in line with their professional goals but there are no specific
activities oriented specifically towards scientific thinking development. As a result of
this study, a theoretical model of scientific thinking development is proposed. It is
based on three components that suggest a solution to improve quality in university
studies, and enable ways for students to explore the concepts of spinning across the
science projects. It is also presented a psychological portrait of a student with high
level of scientific thinking and the most important traits that emphasize cognitive
dispositions are highlighted. This can engage and also help students to make a
research and to be creative in their own scientific activity.
Keywords: scientific thinking, skills, students, quality, studies, development,
components of scientific thinking.

1. INTRODUCTION
At the end of the twentieth century, the popularization of science became a defining
phenomenon. With the emergence of global information networks, the role of the
teacher changes, associating with the pretense of building the learning process from
the perspective of research technology accessible to those who live a daily
investigative practice [31]. Synthesizing the concerns about capitalizing on the
personality of the student and ensuring quality education, we note one of the
priorities of quality of university studies - the formation/development of scientific
thinking in university students. Scientific policy is a phenomenon of the third
millennium. Under the new conditions, the formation of research competence
becomes an educational priority, which explains the concern of researchers with this
subject [24].
Whereas the need for scientific advances is at its peak, adolescent learning about
science in school is facing critical challenges [6] and there is no connection between
high school and undergraduate studies in the field of science education.
“Scientific inquiry has its roots in the inherent restlessness of the human mind. We
humans have pursued our passion to explore far beyond any other inhabitant of the
planet. Curiosity is the basic human trait that has ensured both our survival as a
species and our continuous cultural evolution” [18, p. 5].
That’s why scientific thinking as a process that facilitate scientific inquiry, has been
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worldwide the source of both technological superiority, economic and social wellbeing.
J. S. Woolley and other scholars identified notions such as scientific process skills,
procedural skills, experimental and investigative science, habits of mind, scientific
inquiry abilities, or scientific reasoning skills intentional knowledge-seeking behaviors
and the coordination of theory and evidence; the skills involved in inquiry,
experimentation, evidence evaluation, and inference that are done in the service of
conceptual change or scientific understanding [29, p. 102].
Others have defined them as “critical thinking skills” or just “critical thinking” [22] or
‘science process skills’ encompassing the skills used by scientists, such as
identifying causal questions, proposing hypotheses, predicting outcomes, modeling,
using mathematical reasoning, interpreting graphs, etc. [10].
According to C. Magno, a psychological perspective in the study of scientific thought
can provide a model to understand and further explain expertise and exemplified
skills, derive processes that help educators develop students with potential scientificrelated careers, focus on skills that further strengthen the scientific thinking for
practitioners in science, and integrate other psychological variables to create theories
to explain it [16].
The aim of this paper is to reveal essential characteristics of a good scientific thinker
and the possibilities to develop scientific thinking in university students under
specially organized conditions integrated into a special course dedicated to this
purpose, to advance in scientific creativity and discovery in an appropriate time.
2. THEORETICAL BACKGROUND
There are two paths that can lead us to what scientific thinking is, how to develop it,
and what are its components. The first vision is philosophical one and it involves
aspects of truth, reality, subjectivity of thinking and where did it actually come from
[13].
The second approach (direction) is based on psychopedagogical aspects, how to
motivate students to do science in educational context, to think like a scientist, to
develop specific research skills and how to actively participate in it, presented in John
Dewey’s model of learning through reflective inquiry [4, 5], W. R. Torbert [27], B.L.
Hall, R. Tandon [9], W. F. White [28] and others (Participatory Approach to
Research); Poddyakov A.N. (research behaviour) [34]; W. H. Kilpatrick [20], N. Iu.
Pahomova [33], V.V. Guzeev [32], O.G. Smolyaninova [35], (project method); J.
Bruner [2] D. Patrascu [19] (research technology and discovery learning). D. Klahr,
D. Kuhn, C. Zimmerman [30], Schauble L. [23], C. Magno [16] (scientific thinking and
reasoning skills). R. S. Mansfield and T. V. Busse, D. W. MacKinnon [26] D. N.
Jackson and J. P. Rushton [11], G. J. Feist [8] (personality traits in scientific
creativity).
There are a lot of factors that contribute to scientific thinking development such as
creativity, skills, behavior, personality treats and others. These factors can be divided
into intrinsic (internal factors such as personality traits or experience) and extrinsic
(external factors, which are mainly related to the external environment). There are
factors that include natural development of scientific thinking and are closely related
to psychological developmental aspects and elements that consist of artificial
intervention in development of scientific thinking and represent an infrastructure of
scientific thinking forming. In our opinion these can be divided in three main units:
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operational side, intellectual aspect and personality components.
At first, a highly capable science student, in order to advance in scientific thinking has
to possess specific personality qualities. Therefore, in case of scientific creativity, R.
S. Mansfield and T. V. Busse summarized the existing findings and concluded that
six personality and motivational variables have consistently been shown to correlate
with success in science and proposed a model consisting of four entities: autonomy,
personal flexibility and openness to new experiences, as well as aesthetic sensitivity,
that helps the “creator” both to set and change constraints; and commitment to work
and need for professional recognition are essential for the process of elaboration and
verification [26, p. 232].
D. N. Jackson and J. P. Rushton have found other important personality
characteristics associated with scientific creativity that include low sociability,
aggressiveness, dominance, and introversion [26, p. 232].
The same conclusion was found in another study dedicated to the personality of
scientists. It was argued, that scientists are less sociable, outgoing, affiliative,
gregarious, and expressive; in short, they are less extraverted, less stable, less
assertive, anxious, and more emotionally reactive; gloomy, and cynical; immersed
with their own thoughts, and unaffiliated; pessimistic but more open to new (and
sometimes radical) ideas, willing to experiment, and inclined to seek out variety and
novel experiences.
J. W. Lounsbury and others investigated the personality traits of scientists versus
nonscientists and their relationship with career satisfaction. They concluded that
scientists tend to be more pessimistic and they were also distinguished by lower
levels of assertiveness. Scientists scored lower on conscientiousness than
nonscientists, but at the same they have such characteristics as time tough –
mindedness, introversion and openness [8, 15].
According to G. Feist, relative to nonscientists, scientists are confident, secure,
conventional, dominant, skeptical and disciplined. G. Feist has concluded that
openness is one of the clearest factors differentiating scientists from nonscientists [8,
p. 294].
There are manifold practical implications of openness being a key trait for scientists.
First, openness has relevance for career planning, both for students contemplating
majoring in science in school, and for individuals who are thinking about becoming a
scientist [15, p. 53].
Based on the previous studies, it can be concluded that psychologists still need
research focused on the field of science that include a broad range of topics related
to students’ scientific thinking and formation. For a student to be considered as a
potentially highly able scientific thinker, as a scientific creator, these particularities
should be inherent.
R. J. Sternberg postulates that new scientific discoveries require the disposition or
preference for engaging but also involves intellectual abilities, knowledge, and
motivation, as does the problem solving capacity. He characterizes these
dispositions as “thinking styles” [25].
D. W. MacKinnon highlighted the problem of most studies that are retrospective more
as creative and are focused on problem solving attempts that finally are successful.
Because the less able scientific thinkers try to copy, not to create with the desire of
something new, or he cannot do it as well as highly able scientific thinker. The
scientist posits, as far as this stage is concerned, psychologists need a better
understanding of the cognitive and motivational processes involved [26, p. 238].
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To support the idea of personality qualities of university students that are in process
of their professional training, it was outlined the psychological portrait of university
student with high level of scientific thinking based on a research made in different
faculties and universities from Republic of Moldova [21].
As it can be seen, a student with high level of scientific thinking is characterized
through high implication in research action and collective implication in an inquiry
doing; is able to impose its own point of view; to acts quickly and takes risks
efficiently; is self-confident, optimistic, energetic; prefers variation and diversion; has
an ability to get into the essence of the problem; is tolerant and understanding;
manifests independence in action, self-criticism; is willing to experiment. Compared
to deliberate scientific thinkers, young scientists that are still in process of scientific
and professional development are prone to be: more affiliative, optimistic, tolerant
and understanding. But in both cases the important common element is openness
that creates conditions to different perspectives, ideas, people, and situations, and
disposal to a wide range of thoughts, feelings, and new scientific problem-solving
strategies.
The disposition of openness involves first and foremost a response style of approach
or avoidance of new ideas, people, or situations [8, p.300].

He is an
entrepreneur,
permanently
establishes
new contacts

He is able to
impose its
own point of
view

He is willing
to experiment

He manifests
independence
in action, selfcriticism

He acts
quickly and
takes risks
efficiently

The psychological
portrait of the student
with high level of
scientific thinking

He is selfconfident,
optimistic,
energetic.

He is tolerant
and
understandin
g

He can get
into the
essence of
the problem

He prefer
variation and
diversion

Figure 1. The psychological portrait of the student
with high level of scientific thinking [21, p.150]
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Finally, it can be mentioned that there are certain personality traits that favor the
development of students’ scientific thinking and at the same time the lack of these
personality traits or, more precisely, their negative polarity create remarkable
shortcomings to persevere in scientific thinking skills. Therefore, a good young
scientific thinker will always have the boldness to face the obstacles, which will allow
him or her to persevere in work and will seek to meet new people to exchange
experience, being permanently ready to learn something new [21].
Another issue in forming scientific thinking is related to operational side. Operational
component means how students think, what it is involved in problem solving, how
they finally act. This component demonstrates the ability to integrate information and
concepts into existing knowledge base, sees connections between science and other
disciplines, supports thinking with logical reasoning, the ability to make judgements
using criteria and standards, the ability to apply what is learned to new situations,
makes generalizations and assumptions based on data. Most of these skills are
related to the ability to think critically and logically. From the functional perspective of
scientific thinking, critical and logical thinking appear to be operational components of
scientific thinking. Critical thinking is in immediate proximity to scientific thinking,
constituting the precursor it, thus creating the necessary conditions for its further
development. In this case we can mention that the critical thinking structure is very
similar to that of scientific thinking [16, 21].
M. Demirel M and B. Gücüm, argue that in order to have a high level of scientific
thinking, it has to be formed from the initial training stage and then developed
through continuous training. But this is not possible without a high level of critical
thinking, creative and research and problem solving skills [3].
According to J. S. Woolley the common false strategies used by undergraduate
students lead to critical failures in using scientific reasoning [29].
The last factor implied in scientific thinking development is intellectual one and
supposes extensive scientific knowledge based in science and ability to relate that
knowledge base to new problems and topics, problems view in a scientific manner,
understanding and applying advanced scientific vocabulary, persistence in the
pursuit of science knowledge or solving a problem, experiencing the world as
structured by causal connections between phenomena, understanding, explanation
and beliefs about the nature of knowledge and knowing [6, 7].
Sufficient content knowledge is necessary to reason and think critically and
scientifically. According to Alexander’s Model of Domain Learning [1], students need
to move toward the proficiency stage of knowledge development before they have
sufficient knowledge with which to reason critically [6, p 25].
3. RESULTS AND DISCUSSION
The present paper involves the construction of the concept of “scientific thinking”
derived from the conceptualizations of different authors like K. Dunbar, C.
Zimmerman, D. Kuhn, C. Mango and others in order to facilitate the process of
scientific thinking development in university students, the ability to think adaptively
and reason about complex of scientific problems that requires weighing issues and
arguments and considering alternative points of views. Even if a teacher or a trainer
provides the appropriate environment to support scientific thinking and reasoning,
students often lack the requisite background knowledge and skills to do so
effectively.
According to presented theoretical model, the scientific thinking can be developed
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only if specific conditions and principals are respected. At first, there are some
components that cannot be neglected. These components are strongly related with
every part of scientific thinking starting with: scientific knowledge, skills, capacity of
reasoning and understanding, metacognition, and ending with scientific methods.

Figure 2. Theoretical scientific thinking model
Note: ST - scientific thinking; CT - critical thinking; LT - logical thinking;
I - intelligence; OS - organizational skills; CS - communicative skills
All factors are interdependent. The critical thinking as the operational component is in
direct proximity to scientific thinking, being the basic operational component that
assures the good functioning of scientific thinking. At the base of the model stay
personality peculiarities that form a solid base consists from attitudes, beliefs,
orientation.
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Abstract
At all stages of its development, mankind aspired to create tools, mechanisms,
machines that facilitate labor and provide protection from the enemy. The evolution of
modern society and production led to the emergence and development of a new
class of robot machines - and the corresponding scientific direction - robotics.
Robotics today is an intensively developing scientific and technical discipline that
studies both the theory, methods of calculation and design of robots, their systems
and elements, and the problems of complex automation of production and scientific
research using robots. The subject of robotics is the creation and use of robots, other
means of robotics and technical systems and complexes based on them for various
purposes.
Keywords: robotics, programming, educational, technology, disciplines

Educational robotics is a new, relevant pedagogical technology. Robotics is at
the intersection of promising areas of knowledge: mechanics, electronics,
automation, design, programming, circuitry and technical design. In short, the
meaning of the proposed technology, its core - the acquisition of knowledge of
students in the process of making a robot.
Thus, educational robotics combines two vectors of action:
• educational vector;
• technological vector.
The basis for each movement in each direction is a certain technological task
(trial), which the young designer develops in the cognitive-active plane, which, on the
one hand, consists of: the desire to acquire the necessary theoretical problems for
solving problems, drawing on the achievements of a wide range of sciences , And, on
the other hand, has the young developer's focus on representing the solution of the
technological problem in the final product.
This plane, which is a space for the development of the personal educational
trajectory of the student, is thus mutually enriched by the fusion of theory and
practice at the junction of promising areas of knowledge. In our opinion, this is
critically urgent, especially at the present time, when our country is making
purposeful efforts to translate the development of the economy into innovative rails.
It should be noted that educational robotics, as a pedagogical technology, is
based on the use of subjects of the school curriculum. To solve a specific task,
namely, the development, design and creation of a robot, it is necessary to integrate
cognitive achievements of a number of disciplines taught in educational institutions
(mathematics, physics, chemistry, computer science, technology, philosophy, etc.) in
one process. Wherein
- a clear connection is established between the above disciplines;
- there is an understanding of the meaning of learning;
- the ability to achieve a concrete result is formed, and,
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- through participation in robotic competitions, there is an understanding of the
competitive ability of ideas and solutions.
Thus, the understanding of robotics as a complex of single knowledge is
affirmed.
The student, getting into a situation when theoretical knowledge is in demand
without a temporary gap, actively and independently replenishes their deficiency, and
this knowledge is assimilated to them much more strongly, deeper and wider in
coverage than with the traditional cognitive approach. Knowledge, thus, becomes
"alive".
The described educational technology meets the basic didactic principles of
teaching:
 scientific and philosophical orientation of training - is provided by direct
communication with science and its representatives
 problematic - realized as the setting of a scientific and creative task, which
may have more than one possible solution;
 visibility, objectively derived from the very essence of the robotics classes:
drawings, circuits, real mechanisms and structures;
 activity and awareness of students in the learning process - provided by an
independent translation of theoretical provisions in the finished technical
product - the robot;
 availability - as a variation in the choice of the level of complexity of the
technical task being solved;
 systematic and consistent, laid in the focus on the production of a technical
product - a robot;
 the strength of training and its cyclicity, which is manifested in verifying the
progress achieved at each subsequent stage of robot manufacturing,
elaborating, deepening and increasing the breadth of the range of knowledge
required at each new stage;
 unity of educational, developmental and educational functions of education,
realized through collective intellectual and physical labor, communication with
teachers, interested attitude of scientists to this activity and support of parents.
Robotics reflects all facets of scientific and technical creativity at the present
time and is a unique educational technology aimed at finding, training and supporting
a new generation of young researchers with practical experience of teamwork at the
junction of promising fields of knowledge.
It should be noted that the training and, more broadly, the activities of the
trainee engaged in the proposed technology are organized with the involvement of
various forms of the educational process:
- introduction of students introducing basic principles of robotics
- mastering the basics of construction, technical creativity
- introduction to automation (CAD, ACS)
- introduce with microcontrollers and motors, servo drives
- show connection of microcontroller with motor, with servo drive
- learning to create robot laughter by algorithm
- computer-aided design of electronic circuits
- connect the microcontroller with the motor, with the servo drive
- programming training
- programming of microcontrollers for motor and servo drive
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As a result, students collect robotic devices, which students solder, collect,
program.
Since robotics is the subject of experimental research, it requires special
equipment, parts and components.
Classes on robotics in specialized laboratories under the "Eurobot" program.
The international youth competitions of robots "Eurobot", organized for the first time
in the 90s as a cup of youth robotic teams of Europe, have now become one of the
most popular in the world: more than 450 teams from 30 countries of the world are
represented in them.
Thus, I propose an innovative educational tool aimed at stimulating and
developing the scientific and technical creativity of young people. The peculiarity of
this manual is the unification in a single continuous educational process of activities
to obtain practical skills and theoretical knowledge and their subsequent
consolidation in the course of preparation and participation in competitive events that
will maximize the creative potential of young people. The basis of the manual is the
introduction in the educational process of the training and practical "Laboratory of
Robotics", which represents the practical implementation of an innovative approach
to scientific and technical education of young people. The laboratory is not only
equipped with the latest technology for technical creativity, but more interdisciplinary
training, development, cognitive and methodical activities aimed at developing the
younger generation of inventors. The laboratory solves a number of methodological
problems and allows:
- organize scientific and technical, engineering and inventive activities;
- to ensure the full life cycle of scientific and technical creativity "from idea to
embodiment";
- implement a differentiated approach for children and young people of different
age groups and levels of training while organizing their collective work;
- to carry out professional orientation;
- to provide modern high-tech equipment for various industries.
The basic idea of the educational complex is to integrate the academic
disciplines to solve a specific practical problem - the creation of a robot, with the
consequent mastering of all the stages of the technological process:
• development of the concept and definition of design features of the robot;
• development of a robot model on the computer;
• manufacturing of parts and mechanisms of the robot;
• assembly and debugging of the mechanical part of the robot;
• development of control algorithms and writing of robot control programs;
• complex debugging of all nodes, robot mechanisms and software;
• testing.
The innovative orientation of the laboratory provides a mix of design and
practice-oriented activities of students with a focus on results and the use of modern
technologies.
It should be remembered that robotics due to its unique synthetic nature is the
most powerful means of developing the unique skills and abilities of the child in
various areas of technical creativity, and can also serve as a tool for professional
guidance and the point of professional growth for young people.
We especially want to note that the aspect of the approach, which does not lie
entirely in the pedagogical plane, but reflects the global trends, is the
competitiveness of domestic ideas in the modern world.
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At the present stage of introducing information technologies into the learning
process, the professional competence of the teacher working in the school is
expressed in the ability to perform his functions qualitatively and to apply objectively
new technologies and training facilities where possible. In recent years, in additional
education, the trend is gaining popularity, taking many abstract concepts of computer
science and programming - robotics - to the physical plane.
Another feature of robotics - a large selection of hardware and software
platforms, which can mslead novice educators and make it difficult to develop
educational programs and lesson plans. To help the teacher, who organizes classes
in robotics in high school, you can formulate several tips that allow you to choose
your own base and build work with students.
Before starting the planning and preparation of a work program, it is necessary
to analyze all available sets of educational designers suitable for grades 10-11. The
analysis of the equipment must be made according to the following criteria: the
manufacturer, the number of parts, the number of electrification elements (controller /
commutator, motors, sensors), cost, software. There must be sensors in the kit (if the
designer uses the computer science lessons, you can consider algorithms with
parameters on the interactive artist), two or more. Construction elements of the
designer should not be too small, especially fasteners. Analyzing the existing
hardware base on the above points, we come to the conclusion that one of the most
suitable for the work in high school educational robots is the robot kit that we offer.
This robot provides three different sets for work: basic, resource and simple
mechanisms. The kits contain a microcontroller, servo drives, sensors, a 3D printer
for printing robot housings, a control panel, - sufficient for effective training of the
robot. The software is visual, intuitive, you can teach it from the 10th grade.
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Abstract
The sustainable energy will play a key role in the future of the planet, not only
because in 20 years Biomass is expected to deliver around 30% of total energy
consumption, but also because BioEnergy, produced mainly through combustion and
gasification of agro-industrial waste, woody materials and forest crops, is expected to
be fundamental for sustainable energy production. Problems related to the emissions
of greenhouse gases, lack of fossil natural resources and the increasing price of
fuels have progressively encouraged research and adoption of new technological
strategies for energy production from renewable sources and application of waste-toenergy (WTE) concepts. Syngas obtained from gasification of biomass and industrial
wastes constitutes an interesting resource for energy generation because it has
lower impacts for the environment compared to traditional technologies and allows
for the valorisation of waste residues as feedstock. This work presents the scope,
potential and technologies related to the use of biomass resources with a focus on
thermal gasification of wastes.
Keywords: Biomass, wastes energetic valorisation, thermal gasification.

1. INTRODUCTION

The rise in the average temperature of the planet and an increasing production of
residues by the society are two main problems that humanity has to resolve. The first
problem results from the rise of carbon dioxide emissions during the last 200 years
due to the massive use of fossil fuels, and therefore it is imperative to develop new
sources and ways for energy and fuel production that can be sustainable and
simultaneously with neutral emissions of carbon dioxide. The second problem is the
consequence of the increasing production of residues and effluents resulting from the
growing of human population and from the way that consumer goods are
commercialized [1-2].
Biomass was one of the first sources of energy to be discovered and used by
mankind and can one possible solution for the issues. There are basically three types
of biomass materials, which are classified according to their origin. Energy crops,
which are grown primarily for the production of energy. Another type of biomass
consists of agricultural and forest residues that are generated when grains are
harvested, trees pruned and cut down, such as, for example, straw, tips from the
pruning of vineyards and olive groves, waste materials resulting from the pruning,
cleaning and lopping of forests. These waste materials are particularly suited for use
as sources of energy for the farms themselves, in order to increase the yield of
growing chains. Finally, we have the by-products and organic waste that is generated
in the processing of biomass for the development of food products, from which
energy can be recovered. These by-products include organic waste from the agrifood sector, waste from farming and cattle-raising and waste from the industrial
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processing of wood and plant fibres; organic waste includes a portion of household
waste and sludge from domestic and industrial effluents, such as, for example, food
production waste [3-4].
Taking into account the availability of existing land around the globe and the fact that
the supply of food to people in sufficient quantity is considered a priority, it can easily
be seen that the amount of land available for biomass cultivation is limited and will
become increasingly limited the greater the rate of growth in world population. Thus,
alternative sources of biomass must be envisaged that do not involve the cultivation
of raw materials that are also food crops or that are produced in rich soils which can
be used for food production. Second generation biofuels, whose raw materials are
non-food substances or agro-industrial and forestry waste, have been prioritised for
development.
The various types of biomass and residues can be treated by chemical, biochemical
or thermochemical processes with the aim of producing energy in various forms
including electrical, mechanical or thermal energy. Essentially, these processes may
be divided into two classes: thermochemical processes (e.g. combustion,
gasification, pyrolysis, liquefaction and transesterification) or biochemical processes
(e.g. anaerobic digestion and fermentation). Each one may be preceded by various
pre-treatment operations with the aim of preparing the materials, ensuring that the
process itself occurs in an efficient manner. Physical drying, sorting, compressing
and cutting/breaking operations may be cited as some examples of these pretreatments [5].
Combustion is the transformation of the chemical energy of fuel into heat through
reactions with oxygen. For energy purposes, direct combustion occurs mainly in
stoves, furnaces and boilers, with formation of steam that can be used for heating
applications or for electricity production via a turbine coupled to a generator. This
process is inefficient and generates appreciable amounts of gaseous contaminants
with harmful effects for health and environment, forcing the implementation of
expensive equipment for decontamination. Pyrolysis is the process of converting a
fuel (usually firewood) into another with a better energy density, such as charcoal.
The process consists of heating the material in a nonoxidative atmosphere until the
volatile material is removed. The main end product (charcoal) has an energy density
twice that of the source material and burns at much higher temperatures. Apart from
charcoal and fuel gas, pyrolysis produces coal tar and pyroligneous acid that, when
sometimes submitted to further treatments like distillation, may create a new liquid
fuel with good calorific properties. Pyrolysis may be an interesting pathway for the
valorisation of lipid residues like used vegetable oils but not for those with high
moisture contents like sewage sludges [6].
Gasification is a process of converting solid fuels into a syngas through
thermochemical reactions involving lower stoichiometric quantities of oxygen when
compared with combustion. This atmosphere poor in oxygen may be created by
adding lower amounts of air or other gases such as steam and carbon dioxide, and
which are named the oxidizing agent. There are several types of gasifiers and the
most commonly used are fixed or fluidised bed reactors. The syngas is usually a
mixture of carbon monoxide, hydrogen, methane, carbon dioxide and nitrogen in
different proportions, which can be used to generate electricity, for example, in an
internal combustion engine. The environmental impact of the flue gases after the
combustion of syngas is generally lower than that which results from direct
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combustion of feedstock. Unlike pyrolysis, gasification may tolerate feedstocks with
greater moisture contents.
A gasification plant is generally composed by four basic modules: a pre-treatment
stage of feedstock, conversion of materials through gasification reactions, cooling
and clean-up of product gas and a final stage for energy generation. Figure 1
summarizes the connection between these modules and also the main inputs and
outputs of the process.

Figure 1. Process steps in a gasification plant (adapted from the text of [7]
This work presents the scope, potential and technologies related to the use of
biomass resources with a focus on thermal gasification of industrial, agricultural and
forest wastes.
2. DEMONSTRATION UNITS

Inside the facilities of IPP there are two thermal gasification units at pilot scale that
allow the development of experiments using different types of biomass, with a view of
demonstrating this technology for energy valorisation purposes. These pilot scale
units are of downdraft and fluidized bed types with maximum processing capacities
of around 22 and 100 kg/h. In the context of this work, some results obtained in both
units will be presented.
Figure 2 displays a diagram of the gasification unit of fluidized bed type used in the
experiments. The main components of the unit are:
• a biomass feeding system with two in-line storage tanks that allow the discharge
of biomass into the reactor using an Archimedes screw at a variable and
controllable speed; these two storage tanks act as buffers to avoid the entrance of
air through the feeding system;
• a fluidized bed reactor with a tubular configuration, 0.5 m in diameter and 4 m of
height; internally, this reactor is coated with ceramic refractory materials. Biomass
enters the reactor at the height of 0.5 m from its base, and preheated air enters
through the bottom side through a set of diffusers that ensure a flow of about 70
m3/h. Three temperature sensors are installed uniformly along the height in order
to monitor and control the gasification temperature, that typically is set around
800 ºC. The syngas leaves the reactor from its top at about 700 ºC. The reactor
operates at negative pressure gradient produced by a vacuum pump installed at
the end of the process line, and temperature control is achieved by tuning the air
flow rate. During the experiments, the bed was filled with dolomite acting as an
agent for tar reduction;
• a gas cooling system consisting of two heat exchangers: the former cools the
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•

•
•

syngas to about 300 ºC using an air co-current flow that enters the reactor, while
this flux is simultaneously pre-heated; the second heat exchanger cools the
syngas down to 150ºC by a forced flow of air coming from the exterior;
a cellulosic bag filter that allows the removal of particulates and ashes produced
during the gasification process. The cleaning of the filter is made by pressurized
syngas injection in periodic intervals; particulates are collected at the bottom of
the bag filter and are stored in a proper tank;
a condenser, where liquid condensates are removed by cooling the syngas down
to room temperature on a third tube heat exchanger;
a control station, that allows the operation and monitoring of the several
parameters along all the unit.

Figure 2. Image of the fluidized bed gasification plant (left side)
and schematic of operation (right side):
a) feeding system;
b) reactor;
c) heat exchangers;
d) bag filter and e) condenser [8]
Tests with this unit were made using different biomasses at around 800 ºC, with
mass admission rates of 40 and 63 kg/h for studying syngas composition as a
function of feedstock type and operational conditions.
The downdraft unit is a PP20 Power Pallets - 20kW gasifier from AllPowerLabs as
shown in Figure 3, which is a combination of Imbert style downdraft fixed bed reactor,
an electric power generator and an electronic control unit. The equipment is
composed of a storage hopper of biomass, where it is simultaneously dried through
the recirculation of the hot gases produced in the reactor. The biomass is supplied
from the top while the air moves downwards, and which was previously heated
through contact with the walls of the reactor. Ash collection is carried out in a
separate tank in the lower zone of the reactor, while the syngas passes through a
cyclone to remove fine particles. The syngas is conducted again to the biomass
hopper in order to dry it, as already mentioned, and then is subjected to a new
decontamination by a filter composed of biomasses of various granulometries. The
syngas may be collected in this filter for analysis or directly injected into the
generator. Condensates are also retained in this filter.
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Figure 3. Image of the downdraft gasifier (left side)
and schematic of operation (right side)
Analysis of the composition and properties of the syngas
Syngas analysis was performed in a Varian 450-GC gas chromatograph with two
TCD detectors that allow the detection of H2, CO, CO2, CH4, O2, N2, C2H6, C2H4, and
which also contains a CP81069, CP81071, CP81072, CP81073 and CP81025 Varian
GC columns.

2.1.

3. GASIFICATION RESULTS
3.1.
Gasification

The compositions and lower heating value (LHV) of the different syngas produced,
with the bubble fluidized bed reactor from different biomasses, are presented in
Table 1. LHV’s were calculated on basis of syngas composition determined by gas
chromatography and using the standard combustion heats of the compounds
obtained, at 25 ºC.
Table 1. Experimental conditions and syngas analyses resulted
from gasification of diverse biomasses
Experimental conditions
Temperature (ºC)
Equivalence Ratio, O2/O2 Stoich.
Admission Biomass (Kg/h)
Air Flow Rate (Nm3/h)
Syngas flow rate (Nm3/h)
Condensates (l/h)
Ash (Kg/h)
Syngas fraction (dry basis)
CO2
N2

Forest
residues
815
0,25
63
94,0
106,0
4,6
0,3

Olive
bagasse
791
0,25
54
85,0
122,2
3,9
0,3

Vines
pruning
815
0,30
55
40,0
102,0
4,1
0,2

Coffee
grounds
736
0,27
62
88,0
83,3
11,0
1,0

16,7
48,0

16,2
52,2

17,9
49,1

15,7
53,5
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CH4
CO
H2
Syngas LHV (MJ/Nm3)
Syngas LHV (MJ/kg biomass)

4,6
18,6
8,2
4,9
4,1

4,42
18,1
4,2
4,3
3,5

2,3
14,1
12,7
4,0
3,4

1,2
12,6
12,1
3,3
2,9

Generally, the results show that the produced syngas is relatively rich in carbon
monoxide (mass percentage between 11 to 19 %), methane (1 to 7 %) and hydrogen
(4 to 13 %), and therefore these three gases are the main responsible for the heat
content of the syngas produced. LHV’s values are between 3.3 and 5.8 MJ/Nm3, as
can be seen in table 3. On the other hand, it can be seen that the syngas also
contains a large amount of nitrogen (43 to 54 %) and some carbon dioxide (16 to 19
%) resulting from the partial combustion process that takes place simultaneously with
biomass gasification.
In a first approach, it may be said that the gas composition, the syngas fraction and
the amount of ashes and condensates, are a function of biomass nature and its
elemental composition, and of the gasification operational conditions, in particular,
are a function of temperature process.
Generically, the results obtained with the various biomass studied shows a relation
between the biomass calorific value and the calorific value of the syngas obtained:
higher biomass calorific value results in higher calorific syngas production. In fact, it
demonstrates that the syngas formed with the highest calorific value was obtained by
gasification of forest residues, Miscanthus and Olive Bagasse, were the more
energetic materials. This relationship between the biomass calorific content and the
syngas LHV can be explained considering first, that, the biomass calorific value is
related to the amount of carbon and hydrogen present in the biomass, i.e. an
increased amount of carbon and hydrogen, lead to higher calorific value, and,
second, a larger amount of these two elements allows production of larger quantities
of hydrogen and carbon monoxide, the major contributors for the calorific value of the
syngas.
Analysis of the dependence of producer gas properties in conditions of biomass
admission shows, for all biomasses studied, there is a decrease in syngas calorific
value with increasing quantity of biomass admitted. This is consistent with the fact of
a faster acceptance of biomass by the reactor causes a reduction of the equilibrium
reactions that are represented by equations 1 and 2 are not attained.
In general terms, an increase in gasification temperature promoted the formation of a
syngas with higher hydrogen and carbon monoxide contents and, consequently, a
higher LHV of the syngas. This could be a result of a shifting in the gasification
equilibrium, since reaction represented by equation 2 is endoenergetic and, therefore
favoured by a temperature increase. The increase of ER has a negative effect on H2
production because the oxidation reactions are favoured when the reactions had
higher contents of oxygen. On the other hand, the increase of ER has a positive
effect on the reduction of tar content with increased gas yield. The use of steam as a
gasifying agent in gas-phase reactions could be a way to increase the decomposition
of hydrocarbons and to rise contents of H2. The introduction of steam also leads to
more tar participating in steam reforming, which led to a rapid increase of gas yield
and tar reduction because of higher conversion efficiency [9].
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3.2.

Co-gasification

Table 2 presents the results of co-gasification of industrial waste, namely, tires and
plastics with the pilot downdraft reactor. The advantage of the co-gasification
processes is that they allow to reduce negative processing effects, often making
feasible certain resources. The gasification of tires and plastics, in an isolated way,
proved impossible to perform in this type of reactors studied, because of problems
resulting from the decomposition process itself. Thus, in this case, the tests were
carried out through co-gasification with acacia, a material that presents a good
gasification easiness and produces relatively low content of ashes, presenting in
addition great abundance in the region.
A first analysis of the results shows that the gas produced in greater quantity is the
carbon monoxide followed by hydrogen, this situation having occurred in any of the
mixtures tested. The third one is methane. The high percentage of nitrogen is due to
the fact that gasification has been carried out with atmospheric air.
An interesting aspect of the presented results is that the addition of meat meal to the
acacia leads to a significant increase in the calorific value of the gas, as a
consequence of the significant increase of carbon monoxide and hydrogen. If such
effect is positive at lower addition percentages in the co-gasification mixtures, when
this percentage increases it is not at all possible to carry out the gasification process
because of difficulties in the physical consistency of the material. An explanation for
an increase in calorific power with small additions of meat meal may be due to the
high concentration of oxygen in the pellets of meat meal (elemental analysis about
52%) which, when reacting with acacia, does not require as much atmospheric
oxygen (air inlet to the reactor) to perform the combustion and gasification reactions
inside the reactor, so the presence of nitrogen is not as high and the concentration of
CO increases substantially. Due to the difficulties of feeding with larger percentages
of meat meal, especially inside the reactor, where the pellets of meat meal
completely clogged, an increase in calorific power was not observed. Other authors
also reported the same phenomenon, where it is unreasonable to increase the
percentage of meat meal due the problems of sealing inside the reactor and blocking
of air intake [10-11].
Considering the high carbon content of used tires, this may lead to the creation of
conditions for the production of high quantities of ash rich in chars, in the gasification
process. Several studies point to the need for increase the co-gasification
temperature, as the percentage of tires in the mixture increases, or to reduce the size
of the tire particles to reduce the production of char [9]. The results show that the
optimum conditions places precisely at low tire percentages (below 40%). This may
be one of the justifications presented so that, with the increase in mixing, the calorific
value of the gas will decrease, and there will also be a lot of material that does not
combust inside of the reactor at the end of the test [12].
In the case of the results with plastics, a rather abnormal behavior was observed in
the increase of calorific value of the gas for the mixture of 40%, when the
temperature of the reactor is increased. This fact is reported by several authors [13],
where it is also observed that an increase of gasification temperature for biomass
with these characteristics, results in an increase of the calorific value of the gas [14].
Table 2. Experimental conditions and syngas analyses of co-gasification of acacia
with different residues in the downdraft reactor.
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Experimental conditions

Acacia

Meat and bone

Tires

Temperature (ºC)

805

20%
823

40%
761

20%
803

40%
790

Admission Biomass (Kg/h)

3.5

2

1.3

4.974

1.755

Condensed (l/h)

0.361

0.259

0.259

0.038

0.038

Ash (Kg/h)

0.04

0.033

0.033

0.231

0.231

CO2

10.4

14.4

12

10

12.2

N2

53.9

44.3

55.9

54.3

56.1

CH4

3.6

3.3

3

3.6

2.3

CO

5.8

15.9

5.6

10

10.7

H2

4.0

10.7

4

6.8

6.9

3.34

4.56

2.3

3.64

3.14

Syngas fraction (dry basis)

Syngas LHV (MJ/Nm3)
4. CONCLUSIONS

The present study aimed to test the use of the thermal gasification process as a way
to valorise waste residues into a useful gas for energy production purposes, as well
as to evaluate the economic feasibility of the construction of a plant able to process
residues produced in a municipality.
The results demonstrated the feasibility of transforming forest residues and highly
polluting waste into valuable, hydrogen-rich gas and other products that are highly
relevant in terms of heating power and are of interest to the chemical industry.
In addition, a strategy for using biomass should involve investment in small
production units near the biomass resource to be processed, allowing transport costs
to be minimised.
5. REFERENCES
[1] Z. Han, H. Ma, G. Shi, L. He, L. Wei, Q. Shi, A review of groundwater

[2]

[3]

[4]

[5]

contamination near municipal solid waste landfill sites in China, Sci. Total
Environ., vol. 569–570, pp. 1255-1264, 2016.
P. Manara, A. Zabaniotou, Towards sewage sludge based biofuels via
thermochemical conversion – A review, Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 16,
pp. 2566-2582, 2012.
L. Lombardi, E. Carnevale, A. Corti, A review of technologies and performances
of thermal treatment systems for energy recovery from waste, Waste Manag.,
vol. 37, pp. 26-44, 2015.
M. C. Di Lonardo, M. Franzese, G. Costa, R. Gavasci, F. Lombardi, The
application of SRF vs. RDF classification and specifications to the material flows
of two mechanicalbiological treatment plants of Rome: Comparison and
implications, Waste Manag., vol. 47, pp. 195-205, 2016.
Basu, Prabir. Biomass gasification, pyrolysis and torrefaction - Practical design
and theory. s.l.: Academic Press, 2013.
35

th

27 INTERNATIONAL CONFERENCE „MANAGEMENT AND QUALITY” for YOUNG SCIENTISTS
11 ÷ 12 May 2018, Yambol, Bulgaria

[6] Manara, P. and Zabaniotou, A. Towards sewage sludge based biofuels via

thermochemical conversion – A review. s.l.: Renewable and Sustainable Energy
Reviews, 2012. Vol. 16.
[7] A. Molino, S. Chianese, D. Musmarra, “Biomass gasification technology: The
state of the art overview”, J. Energy Chem., vol. 25, pp. 10-25, 2016.
[8] Couto, Nuno, et al. An experimental and numerical study on the Miscanthus
gasification by using a pilot scale gasifier. s.l.: Renewable Energy, 2017.
[9] Straka, P., Kriz, V. and Z. Bucko, Co-Gasification of rubber with Brown coal, Acta
Geodyn. Geomater, Vol. 5 (151), pp. 329-334. (2008).
[10] I. Gulyurtlu, D. Boavida, P. Abelha, MH. Lopes, I. Cabrita, Co-Gasification of coal
and meat and bone meal, Fuel, 84 (17): 2137-2148. (2005).
[11] I. Gulyurtlu, D. Boavida, P. Abelha, P. Teixeira, T. Crujeira, F. Marques, I.
Cabrita, Cocombustion for fossil fuel replacement and better environment, 7th
European Conference on Industrial on Industrial Furnaces and Boilers, Porto, 1821. (2006).
[12] Straka, P., Kriz, V. and Z. Bucko, Co-combustion of lignite/waste-tyre mixture in a
moving bed, Fuel, 90: 1202-1206. (2009).
[13] G. Xiao, M. Ni, Y. Chi, K. Cen, Low-temperature gasification of waste tire in a
fluidized bed, F. Energy Convers. Manag. 2008, 49, 2078-2082.
[14] U. Lee, J.N. Chung, H. Ingley, High-Temperature steam gasification of Municipal
Solid Waste, Rubber, Plastic and Wood. Energy Fuels, 28, 4573-4587. (2014).

36

th

27 INTERNATIONAL CONFERENCE „MANAGEMENT AND QUALITY” for YOUNG SCIENTISTS
11 ÷ 12 May 2018, Yambol, Bulgaria

FASHIONABLE DESIGN WITH ELEMENTS OF МИНОЙСКИ COSTUMES
Angelina Kosinkova-Stoeva
Faculty of Technics and Technologies of Yambol, Trakia University, Bulgaria
Graf Ignatiev 38, 8600 Yambol, Bulgaria, e-mail: kosinkova@abv.bg
Abstract: The purpose of the presented collection is showing of а designer
project of modern women's clothing based on the elements of минойските
costumes.
Inspired of ancient frescoes of Минойската civilization, and through the view of
the designer, exhibit the central place of the woman in Минойската civilization, and
till these days. Uniqueness of минойските costumes is presented in created modern
clothing - in the colors, design, accessories. The collection presented modern
clothing, which is at the same time beautiful and elegantly, and it is adapted to
modern requirements for comfort and lightness. The collection is an example how
elements of clothing of one forgotten civilization can get a new live to have a modern,
cheerefully and fashionable sense, but to keep in it the spirit of one very interesting
and inspirational culture.
Keywords: modern, fashionable, inspirational culture
МОДЕН ДИЗАЙН С ЕЛЕМЕНТИТЕ ОТ МИНОЙСКИ КОСТЮМ
Ангелина Косинкова - Стоева
Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет
ул. „Граф Игнатиев“ 38, 8600 Ямбол
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Минойската цивилизация се е зародила на остров Крит ок. 3000-1500 г.
пр.Хр. Най-значимото огнище на старинната егейска цивилизация, открита от
Артър Евънс в началото на 20 век. Минойският свят е източник на красота и
радост. Жените заемали централно място в минойското общество като връзка
между човеците и боговете. Фреските показват чисти цветове и изящество на
линиите. Дамите са се обличали в широки и цветни рокли, показващи тънка
талия, като долната част е била богата и е стигала до земята. Горната част е
със силно отворена гръд, като израз на майчинството. Прическите им са от
игриви къдрици.
2. ИЗЛОЖЕНИЕ
Целта на настоящата презентация е да се представят дизайнерски
проекти на съвременно дамско облекло на база изследване и използване
елементите на Минойските костюми.
Идеята за създаването на проектите за дамско облекло с елементи от
минойски костюм се породи някак естествено.Голямото богатство на минойския
костюм с неподражаемото й разнообразие и колорит в Минойския костюм
предизвика творческата мисъл на дизайнера в мен.
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3. МОДЕН ДИЗАЙН С ЕЛЕМЕНТИТЕ ОТ МИНОЙСКИ КОСТЮМ
На фигура 1 е представен модел на дамска рокля във втален силует с
подчертана талия, посредством цветен фигурален колан. Малки ръкави,
прикачени към бюстието. Полата е многоцветна с цветово съчетани пластове,
достигаща елегантно до под коляното. Акцент в средата на полата е елемент,
съдържащ флорални мотиви/игрив характер на полата. Моделът се допълва от
фризурата и гривна-спирала-змия един от боговете на минойската култура.

Фигура 1

Фигура 2

Моделът на фигура 2 е силно втален, деколтето е дълбоко и е обточено с
ширит. Ханшът се описва от горен пласт на полата, достигащ до средата на
бедрото. Този пласт, заедно с вталената талия, изразяват женствеността на
дамата. Неговите фигури и двуцветие показват игривост и елегантност. Полата
следва чрез още пет пласта, като всеки се разширява надолу, докато се
постигне една цялостна свобода на силуета. това се съчетава с многоцветието
на елементите на пластовете, като композирането на цветовете допълва
жизнерадостта на модела.
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Фигура 3

Фигура 4

На фигура 3 е предсавена рокля във втален силует в горната част,
допълнен с елегантни мрежести ръкави, достигащи до средата на ръката.
Силно изрязаното четириъгълно деколте потвърждава женствеността на
модела. Талията е подчертана от малка мрежеста платка със символично
закръгление. Тя лежи върху следваща ханша къса пола - началото на
разкошния модел на цялата пола. Пълното развитие на богатата пола е
осъществено от всяка следваща част, която се разширява от броя на шахматно
разположените елементи. Това създава една фриволност и елегантност на
завършения силует. Цветовото съчетание между жълто и тъмновишново
допълва игривостта в тоалета.
Следващият модел на фиг 4 показва женствеността на преден план вталена по тялото къса рокля, изрязано деколте с трапецовидна форма.
Роклята не е рязана в талията, пада на дипли до средата на бедрото. Под нея
следва асиметрична част, изпълнена в друг цвят. Полата завършва със силно
втален по тялото трети плат. Интересно решение е преминаваща змия през
роклята, която обхваща ханша, талията и се издига до гърдите. Какво по-добро
доказателство за вплетена Минойска култура.
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Фигура 5
И последният моделът на фигура 5 е изпълнен в нежно лилаво, отново
със силно изразено деколте, което е украсено в основата си от елементи на
фауната. Нежната пеперуда разположена на бюста концентрира вниманието
върху женските прелести. Талията е подчертана от широк колан с цвят. Следва
една шикозна пола, изпълнена от драперии, свободно падащи и разширяващи
се надолу.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Моделите, представени тук, съчетават елементи от облеклото на жената
през минойската култура и адаптирани към съвременната жена, нейния бит и
усещане. Навсякъде в елементите и аксесоарите прозира женствеността и
желанието тя да бъде изявена. Цветовите решения са меки и пастелни, даващи
сигурност и едновременно с това жизнерадост и утвърждаване. Жената е в
центъра, както при веселите критянки, така и в настоящото време и няма да
загуби вкуса си към елегантното и удобното, дошло дори от векове назад.
5. ЛИТЕРАТУРА
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УЕБ БАЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ИЗБОР НА МЕТОД
ЗА СТАТИСТИЧЕСКА ОБРАБОТКА НА ДАННИ
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Abstract
Choosing a statistical method is essential for obtaining accurate results and
interpreting them correctly. Survey of Web based tools, advisory systems in the field
of statistics has led to the conclusion that in Bulgaria there are not any created. This
necessitates the development of such a tool for Bulgarian consumers. The analysis
of the technological tools for building Web-based systems as well as the research of
algorithms for selection of statistical methods determined the idea of creating a Webbased system for selection of a statistical method. This article introduces the
developed Web-based system for selecting a statistical method - Webstat.
Keywords: Selecting a statistical method. Web based systems.
Резюме
Изборът на статистически метод има съществено значение за
получаването на коректни резултати и правилното им тълкуване.
Проучване на Уеб базирани средства, съветващи системи в областта на
статистиката доведе до извода, че за България няма създадени такива.
Това налага да се разработи такова средство за българските потребители.
Анализът на технологичните инструменти за изграждане на Уеб базирани
системи както и разглеждането на алгоритми за избор на статистически
методи определиха идеята за създаване на Уеб базирана система за избор
на статистически метод. В настоящата статия се представя
разработената уеб базирана система за избор на статистически метод
Уебстат.
Ключови думи: Избор на статистически метод. Уеб базирани системи.

УВОД
Във всички научни сфери и образованието прилагането на статистически
методи е от изключително значение както за организирането на научните
изследвания, така и за практиката. Непълното усвояване на основни
статистически методи и липсата на умение за избор на адекватен метод често
води до затруднения и до прилагането на методи, неподходящи за наличните
данни от експеримента. Последното може да има отражение върху
интерпретацията на резултатите и да доведе до неправилни заключения.
Направените хипотези могат да бъдат отхвърлени, дори да са верни и да се
приемат, ако са неверни. От друга страна още при проектирането на
експеримента е необходимо да се вземе решение за това, какви данни да се
събират с оглед на целта на изследването. Така ще се избегне ситуация, при
която се събират безразборно данни и после им се търси метод за обработка,
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за да се докаже нещо, непредвидено първоначално в изследването. Други
проблеми при използването на данни, в частност данни от селскостопански
изследвания, са посочени от Георгиев (Георгиев, 2004) като неправилно
планиране на изследователския експеримент, липса на знания за стандартните
статистически методи, приложими в тази област и неумение да се избира
подходящ метод, за да се постигне целта на изследването.
Тези разсъждения ни насочиха към създаване на Уеб базирана система по
статистика, която да помага при избирането на подходящ статистически метод
за обработване на данни, без да се ограничаваме от областта на приложение.
Целта на настоящата работа е:
1. Проучване на средствата за изграждане на Уеб базирани системи –
определяне на техните характеристики, класифициране на типовете средства
за тяхното създаване и достъпност;
2. Проучване на теоретичните и приложни аспекти на Уеб базираните
системи за избор на статистически методи;
3. Представяне на конкретна система, подпомагаща избора на
статистически методи.
МАТЕРИАЛ И МЕТОД
Развитието на Интернет като среда за комуникации и работа промени
характеристиките на софтуера и доведе до премахването на ограниченията за
достъпност, на зависимостта от операционна система и локализация.
Програмните приложения в съвременните ИТ се определят като два основни
типа по отношение на тяхната достъпност и среда за работа: локални и уеб базирани.
Уеб базираните приложения са тясно свързани с Интернет, без локална
инсталация на специализирана програма. Процесите на въвеждане, обработка,
съхраняване и разпространение на информацията се осъществяват в Интернет
среда. При тях се прилага технологията клиент – сървър, която осигурява
тяхното основно предимство – лесен достъп от всяка точка на света с помощта
на уеб браузър. Специализирани машини или софтуер играят роля на сървър,
изпълняват заявките на клиентските програми и при идеални условия работят
по 24 часа в денонощието. Това определя още едно предимство - постоянна
активност, работа в реално време. Възможност за многопотребителска работа
и използване през различни цифрови устройства – смартфони, лаптопи,
таблети, десктопи др.
УЕБ БАЗИРАНИТЕ РЕСУРСИ В ОБЛАСТТА НА СТАТИСТИКАТА
В нашето съвремие изчислителните машини стават все по-мощни, а
статистическите пакети все по-всеобхватни и възниква въпросът не толкова за
самата обработка на данните, отколкото какъв статистически метод да се
избере.
Процедурата по избор на подходящ статистически метод е етап от
планирането на всеки научен експеримент. Този въпрос в българската научна
литература е слабо разработен. Рядкост е и изучаването на дисциплината
„Планиране на експеримента“ в българските университети.
Недостатък на учебната литература по „Статистика“, „Биостатистика“
„Планиране на експеримента“ е, че се издава в малки тиражи и не се
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разпространява на национално ниво. В повечето случаи е налична само в
съответните университетски библиотеки или книжарници. Това затруднява
изследователския процес по проучването на тези източници. Добра практика в
последните години е свободният онлайн достъп до лекции, записки,
ръководства по статистика (Въндев, 2002), (Гочева, 2010). Това са предимно
материали на преподаватели – специалисти по статистика на ФМИ на СУ
„Климент Охридски“ и ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“. Поради потеоретичната насоченост на изложението на научната материя, въпросът за
избора на метод не се отчита като реален проблем в тези материали. Но в
разработките на специалисти от биологичните, аграрните и медицинските
специалности в областта на планиране на експеримента или биостатистиката и
психологията, този въпрос се разглежда (Ганева, 2016). Не са открити на
български език онлайн достъпни процедури, схеми, презентации, видео
клипове и друга помощна литература по проблема за избор на метод,
аналогични на цитираните по-долу източници на английски език.
Колко е важен изборът на правилен статистически метод може да се
заключи по многобройните публикации относно статистическите грешки в
научните публикации. Изказват се сериозни притеснения, че половината от
публикуваните трудове по биология са със сериозни статистически грешки
(InfluentialPoints.com, 2012). Изследвани са няколко хиляди публикации и дори
във някои от тях не е имало информация за статистическите методи, които те
използват.
В друго проучване на 513 статии в пет списания с най-висок ранг (Science,
Nature, Nature Neuroscience, Neuron, The Journal of Neuroscience) са намерени
79, които са използвали неправилни процедури. ( Nieuwenhuis et al., 2011)
Изборът на статистически метод е процедура, базирана върху
последователното отговаряне на няколко ключови въпроса, относно:
 Целта на научното изследване;
 Брой на измерваните/отчитаните променливи;
 Вида на скалата за измерване на променливите;
 Зависимост или независимост на променливите и др.
При сравняване на обхвата на въпросите и броя на изходите сме се
спрели на диаграмата на Чарли Къфс (Kufs, 2011), която дава най-голям брой
статистически методи като възможност за избор. Тази схема е предпочетена
защото съдържа:
 Най-много ключови въпроси (пет).
 Дава най-много статистически техники за обработка на данни.
 Включени са и статистически методи, които не са залегнали в
стандартните университетски програми от естествените науки.
Заложените статистически цели са пет - описание, класификация,
сравнение, предсказване и обяснение и са разгледани за всеки ключов въпрос.
Разликата на тази схема с останалите е, че не започва с целта на
статистическото изследване, което е по-логично и като етап от планирането на
експеримента.
Не е открита схема с повече от пет въпроса и включваща по-голямо
разнообразие от статистически техники и цели.
1. Университетски сайтове за обучение
След сайтовете на разгледаните статистически пакети най-информативни
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са тези на университетите и по-специално на тези, които имат обучение в
областта на статистиката. На университетите от висок ранг учебните програми
са достъпни онлайн, и се вижда, че е включен въпросът за избор на
статистически метод. Тази тема е визуализирана по следните четири начина:
 Списък на ключовите въпроси за избор на метод (Ганева, 2016);
 Диаграма с ключовите въпроси; (Minnesota, 2017);
 Интерактивна диаграма с ключовите въпроси свързана с таблица
съдържаща статистически техники. (PennState Eberly College of Science, 2017);
 Таблица съдържаща статистически техники и връзки към примери от 4
основни статистически пакета. (UCLA, 2017)
На сайтовете на университетите са достъпни и безплатни ресурси във вид
на учебници и ръководства по статистика.
2. Статистически пакети за обработка на данни, ръководства
Днес компютрите се използват задължително, за да организират и
анализират голямо количество данни и да се проведе статистически анализ с
тях. Поради това, че компютърът може да обработи огромно количество данни,
статистиците отделят по-малко време за изчисления и по този начин се
съсредоточават върху избора на подходящ изследователски дизайн, модел и
статистическа процедура.
В статистическите пакети няма възможност софтуера автоматично да
избере най-подходящия метод за обработка на данните. За подпомагането на
ползвателите, към пакетите има включени съветващи модули и ръководства,
като например Statistica на StatSoft и IBM SPSS. Недостатък е, че тези два
пакета са платени. Съветника за избор на метод както и ръководството за
работа със Statistica са достъпни през Уеб. (StatSoft, 2016) Такъв е наличен и за
SPSS в Интернет пространството. (IBM)
3. Онлайн статистическа обработка
След търсене на статистически онлайн калкулатори в Интернет се
спираме на следните три, които включваме в проекта на Уеб сайта.
 Сайтът Statistics Calculators предлага онлайн калкулатори за седем
статистически изчислителни процеса. Достъпен е на английски език
(Freemathhelp, 2017).
Калкулаторите работят с данни на потребителя, но ако той е затруднен му
предлагат примери. В изходните резултати се виждат и формулите, които са
били приложени в изчисленията. Недостатък на Уеб сайта е, че не предлага
сложни статистически методи.
 На сайта Social Science Statistics (Statistics, 2017) има статистически
калкулатори, които обхващат повече области на статистически изчисления. Уеб
сайтът е на английски език. Определя се като интуитивен калкулатор, лесен за
употреба и включва методи, приложими в социалните науки. Потребителят
въвежда стойностите на елементите на извадките от клавиатурата, не се
допуска въвеждане от файл. Изчисленията се извършват онлайн, резултатът
показва статистическата достоверност и формулата, която е използвана.
Предимство на този Уеб сайт е, че има подстраница, посветена на избора
на метод или съветваща процедура. Тя включва задаването на въпроси за вида
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на променливите, техния брой и връзките между тях. След което насочва към
подходящия калкулатор в Уеб сайта.
 Уеб сайтът Simple Interactive Statistical Analysis (SISA, 2017) предлага
широк набор от статистически онлайн изчисления, групирани в процедури за
данни, таблици, статистически, разпределения и др., на английски език.
Предимство на този Уеб сайт е гъвкавостта при избора на крайни
резултати.
Интересен ресурс е презентация налична в Интернет, която подпомага
избора на метод (David Normando et al., 2010). Има възможност да бъде
изтеглена безплатно. Главната и цел е да подпомогне изследователи и
студенти от областта на ортодонтологията в избора на подходящия
статистически тест за изследване на една променлива. Тя е интерактивна и е
базирана върху действията относно намеренията на изследователя.
4. Системи, подпомагащи избора на статистически метод
В процеса на проучването на Уеб базираните системи за съвети в
статистиката не бяха открити такива на Български език. Намерени са три
аналогични на проектираната система на английски език. Препратки към тях са
включени в сайта в раздела „За Метода“.
 Selecting Statistics – разработена е в Университет Корнел. Системата
задава пет въпроса. След отговора на тези въпроси се изрежда списък с
препоръчани методи.
 Choosing a statistical test –статична Уеб страница и съветите са
сведени до таблица с колона за видовете цели на обработката и типовете
променливи. Разработен е по учебник на Оксфордския Университет от 1995г.
 The decision tree for statistics – тази система е създадена през 2014г.
базирана на ръководство за работа със статистика на Института за социални
изследвания на Университета в Мичиган. Задава същите въпроси като Уеб
сайта Selecting Statistics.
 Don’t Panic! – това е платена система подпомагаща избора на
статистически метод, която е насочена към природните науки.
5. Видео ресурси
Най-голям източник за споделяне на видео ресурси е Youtube, където
Statistica на StatSoft и IBM SPSS Statistics имат собствени видео канали. Видео
ресурсите за избор на статистически метод биват следните видове:
 Клипове, които следват схема за избор (Erich Goldstein);
 Клипове обучаващи работа с даден специализиран софтуер (Statistics
Learning Centre);
 Учебни клипове свързани с главните статистически пакети. (TheRMUoHP
Biostatistics Resource Channel, 2013)
РЕЗУЛТАТИ
Концептуален модел на Уеб базирана система за избор на
статистически метод.
Статистиката е мощен инструмент и ако знаем как да я използваме, тя
прави работата ни по-ефективна, по- сигурна, по-смислена и по-бърза.
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Пренебрегването на важността на статистическите методи и избора на
подходящи за съответния експеримент, може да доведе до грешни
интерпретации и решения.
Непълното усвояване на основни статистически методи и липсата на
умения за избор на адекватен метод, често води до затруднения и до
прилагането на методи неподходящи за наличните данни.
Ако не сме подготвени, имаме нужда от съветник. Уеб сайтът може да
послужи като такъв, да ориентира потребителя как да разсъждава, какви
въпроси да си задава преди да използва статистически методи.
Основните въпроси, които този Уеб сайт задава са:
1. Колко променливи имате?
Една, повече от една или твърде много. Защото в тези три случая не се
прилагат едни и същи методи.
2. Каква е Вашата статистическа цел?
 Описание;
 Класификация;
 Сравнение;
 Предсказване;
 Обяснение.
Целта определя как трябва да бъдат обработени данните, за да получим
исканите нови знания за обектите.
3. С каква скала се измерват променливите Ви?
Скалата определя конкретните методи, които могат да се приложат,
защото не е все едно дали това ще са числа в някакъв интервал или степени,
кодове, краен брой категории и групи.
4. Има ли зависими (независими) променливи във Вашите данни?
За тези два типа променливи (зависими и независими) също се прилагат
различни методи за описание сравнение и класификация. Дори тези методи да
носят едно и също име те използват различни математически формули в
единия и в другия случай.
Тези четири въпроса трябва да получат отговор преди да планираме
статистическия анализ.
5. Зависимите променливи автокорелационни ли са?
Дали зависят от времето, мястото. Зависимите променливи се измерват
на определено място или в определено време, в някаква последователност.
В зависимост от отговорите на потребителя Уеб сайтът дава съвет кои
статистически методи са подходящи за изследването.
За реализация в Уеб сайта е избран гореописаният модел за вземане на
решение при избора на статистически метод. (Kufs, 2011).
След анализа на неговата работа формулираме следния концептуален
модел:
 Ключови елементи – въпрос, променлива, цел и метод (фиг. 1);
 Характеристики на променливите – брой, скали за измерване и
зависимости;
 Цели на изследването – описание, класификация, сравнение,
предсказване и обяснение;
 Методи – резултат от характеристиките на променливите и целите на
изследването;
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Цели

Методи

Въпроси

Променливи

Фигура 1. Ключови елементи на модела
Схемата на дървото на решенията за избор на статистически метод е
използвана е като база или основа, върху която е изградена логиката на
реализирания Уеб сайт. (Kufs, 2011)
Избор на среда за разработка на системата.
След направено проучване на средствата за изграждането на Уеб
базираните системи, е избран чистият HTML код. Той по-трудно се пробива, тъй
като предполага оторизиран достъп до сървъра на съдържанието, за
осъществяване на промени по кода.
Този извод както и разбирането, че използването на подходящ шаблон за
Уеб страница би улеснило и ускорило разработката, са причина да се насочим
към този подход.
Осъществено е проучване на различни шаблонни системи, в резултат на
което е избран шаблона HTML 919 Free Website Template. (ATN, 2016).
Разпространява се по специфичен авторски лиценз базиран на GNU/GPL.
Използваният DTD при този шаблон е XHTML 1.0 Transitional. Шаблонът се
състои от пет основни страници, прилага CSS за форматиране на страниците и
има скриптиране на една от страниците чрез JavaScript. За главни цветове
задава син, червен и жълт. Контрастът е светло на тъмно или светли букви на
тъмен фон.
Блок схема на алгоритъма на действие на системата.
Действието на системата е обусловено от алгоритъма за избор на
статистически метод и следва дървото на решението обяснено по-горе.
Представянето на процеса на избор на статистически метод като блок-схема е
на фигура 2.
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Фигура 2. Блок-схема на алгоритъма за избор на статистически метод.
Зададено е като цикъл прилагането на метод за намаляването на броя на
променливите докато станат една или повече от една, но не твърде много. Не
сме включили блок за край на алгоритъма съзнателно тъй като многократно
може да се изпълнява работата със Уеб сайта. Няма означен изход „не“ при
логическите блокове, които представят целите, защото е възможно да се
избира повече от една цел циклично. Изборът им не е алтернативен, което не е
в сила при работата с автокорелационните променливи. Там има две възможни
алтернативни зависимости от мястото или от времето. След като не зависят от
мястото остава да зависят от времето и затова е включен блок за действие или
операция. Скалата за измерване е интегрирана в описанието на избраните
методи и затова не е дадена разделно за дискретни и непрекъснати скали.
Реализация на Уеб базираната система Webstat
Създадената система, консултираща избора на статистически метод се
намира на URL адрес – http://webstat.uni-sz.bg. Публикувана е на сървър на
Тракийския Университет. Работи във виртуална машина и използва поддомейн
на университетския.
На фигура 3 е представена началната страница на Уеб сайта.
Уеб базираната система е изградена на базата на шаблона, представен
по-горе, който е адаптиран и разширен, за да реализира избраното дърво на
решенията. Тя се намира в началната страница на Уеб сайта. Чрез избор на
отговори на зададените въпроси се преминава към съответни подстраници. От
дясната страна на страниците има Речник на статистически термини. При
изчерпване на въпросите се изброяват подходящите статистически методи за
обработка.
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Фигура 3. Начална страница на Уеб базираната система
Уеб сайта се състои от седем главни подстраници - За Метода, Данни,
Ресурси, Връзки, Речник и Източници.
В подстраницата За Метода са описани накратко петте ключови въпроса
въз основа на които е изградена съветващата система.
В Данни има връзки към страниците на Националния Статистически
Институт, Gapminder World, Галъп Интернешънъл. Има и връзки към други
статистически институти. Това е с цел ако няма от къде другаде да си намерим
данни за обработка.
В Ресурси които са разделени на подменюта Ръководства, Пакети,
Онлайн Пакети и Обучение. Има връзки към статистически калкулатори.
Официалните Уеб сайтове на Statistika (StatSoft), IBM SPSS Statistics, SAS/Stat
и други учебни материали използващи тези софтуери.
Във Връзки има учебни видео материали по статистика.
В Речник е кратък речник на основните статистически термини.
В Източници са изброени основните използвани източници от Интернет
при разработването на Уеб сайта.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В резултат на проучването на средствата за изграждане на Уеб базирани
системи е избран правилен подход чрез използване на шаблонна система.
Това осигури сравнително лесна, бърза и ефективна работа по нейното
създаване. Този подход се характеризира с адаптивност и гъвкавост, което
даде възможност да добавим нови елементи, стилове и скриптове.
Направената анкетата ни убеждава, че създаването на съветваща
система за избор на статистически метод на Български език е много полезно за
студенти, докторанти и преподаватели. Това ни задължава да поддържаме
системата за в бъдеще, да я обновяваме и усъвършенстваме.
Поради
важността на
избора на статистически метод при
осъществяването на някакъв експеримент е препоръчително в курсовете по
статистика и статистически методи на Тракийския Университет да бъде
включена тема с това съдържание. Разработеният Уеб сайт може да бъде в
помощ.
ЦИТИРАНИ ИЗТОЧНИЦИ
1. Въндев, Димитър. 2002. Записки по Теория на вероятностите. [Онлайн]
2002 r. https://store.fmi.unisofia.bg/fmi/statist/personal/vandev/lectures/prob/Prob.htm.
2. Ганева, Зорница. 2016. Да преоткрием статистиката с IBM SPSS
Statistics. неизв. : Печат Елестра ЕООД, 2016. ISBN 978-619-7292-01-5.
3. Георгиев, Ваньо. 2004. Създаване на модели и софтуер, приложими
при обработка на данни от селскостопански изследвания. Пловдив :
Дисертация, 2004. стр. 5.
4. Гочева, Снежана. 2010. Бизнес статистика с SPSS . [Онлайн] 2010 r.
http://www.fmi-plovdiv.org/evlm/DBbg/probstatmenu/index.htm.
5. Nieuwenhuis et al. 2011. Nature Neuroscience 14. 2011.
6. ATN. 2016. HTML 919 Free Website Template. [Онлайн] 17 August 2016 r.
www.alltemplateneeds.com/.
7. David Normando et al. 2010. A PowerPoint-based guide to assist in
choosing the suitable statistical test. Dental Press J. Orthod.[online]. 1,
2010 r., Том 15.
8. Erich Goldstein. Youtube. [Онлайн]
https://www.youtube.com/watch?v=UaptUhOushw.
9. Freemathhelp. 2017. Math portal org. Online calculators. [Онлайн] 2017 r.
http://www.mathportal.org/calculators/statistics-calculator/.
10. IBM. IBM Knowledge Center. [Онлайн]
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLVMB_22.0.0/com.ibm.s
pss.statistics.help/spss/base/overvw_auto_0.htm
11. InfluentialPoints.com. 2012. Statistical Mistakes in Research. Use and
misuse of statistics in biology. [Онлайн] 2012 r.
http://influentialpoints.com/Training/statistical_mistakes_in_research_use_a
nd_misuse_of_statistics_in_biology.htm
12. Kufs, Charlie. 2011. Stats with Cats: The Domesticated Guide to Statistics,
Models, Graphs, and Other Breeds of Data Analysis. Tucson, Arizona :
50

th

27 INTERNATIONAL CONFERENCE „MANAGEMENT AND QUALITY” for YOUNG SCIENTISTS
11 ÷ 12 May 2018, Yambol, Bulgaria

13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.

Wheatmark, 2011. ISBN-13: 978-1604944723.
Minnesota, University of. 2017. Types of Statistical Tests. [Онлайн] 2017 r.
https://cyfar.org/types-statistical-tests.
PennState Eberly College of Science. 2017. STAT 500. [Онлайн] The
Pennsylvania State University, 2017 r.
https://onlinecourses.science.psu.edu/stat500/node/67.
SISA. 2017. Simple Interactive Statistical Analysis. Simple Interactive
Statistical Analysis. [Онлайн] 2017 r. http://www.quantitativeskills.com/sisa/.
Statistics Learning Centre. youtube. [Онлайн]
https://www.youtube.com/watch?v=rulIUAN0U3w.
Statistics, Social Science. 2017. Social Science Statistics. [Онлайн] 2017 r.
http://www.socscistatistics.com/tests/Default.aspx.
StatSoft. 2016. Statistica Electronic Manual. [Онлайн] 2016 r.
http://documentation.statsoft.com/STATISTICAHelp.aspx?path=common/Ab
outSTATISTICA/ElectronicManualIndex.
TheRMUoHP Biostatistics Resource Channel. 2013. youtube. [Онлайн]
2013 r. https://www.youtube.com/watch?v=DcS6_I63PHs.
UCLA. 2017. Choosing the Correct Statistical Test in SAS, Stata, SPSS and
R. [Онлайн] 2017 r. http://stats.idre.ucla.edu/other/mult-pkg/whatstat/.

51

th

27 INTERNATIONAL CONFERENCE „MANAGEMENT AND QUALITY” for YOUNG SCIENTISTS
11 ÷ 12 May 2018, Yambol, Bulgaria
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Abstract
Overcoming the energy crisis by ensuring the production of sustainable energy
from a safe and inexpensive source is a task that excites humanity and is the goal of
much scientific research. The use of renewable energy sources is one of the possible
solutions but the optimal technology for their use is still being sought. Biomass is a
promising source because, together with energy production, the environmental waste
problem that humankind leaves after its activity is also solved. In Bulgaria still a
significant part of the biomass harvested and used is of forest wood. The aim of the
present study is to establish the dynamics of wood-produced and consumed biomass
in the last four years and its origin.
Keywords: renewable energy, biomass, forest wood
АНАЛИЗ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ДЪРВЕСНА БИОМАСА В БЪЛГАРИЯ
Виктор Станев, Красимир Иванов, Нели Георгиева
Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“,
ул. Граф Игнатиев 38, 8602, Ямбол, България
e-mail:nely.georgieva@trakia-uni.bg

Резюме
Преодоляването на енергийната криза чрез осигуряване на
производство на устойчива енергия от сигурен и евтин източник е задача,
която вълнува човечеството и е цел на много научни изследвания.
Използването на възобновяеми енергийни източници е едно от възможните
решения, но все още се търси оптималната технология за тяхното
използване. Биомасата е обещаващ източник, тъй като едновременно с
получаването на енергия се решава и екологичния проблем с отпадъците,
които човечеството оставя след своята дейност. В България все още
значителна част от добитата и използвана биомаса е от горска дървесина.
Цел на настоящето изследване е да се установи динамиката на
произведената и потребена биомаса от дървесен произход в последния
четиригодишен период и нейния произход.
Ключови думи: възобновяеми енергийни източници, биомаса, горска
дървесина
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Увод
Увеличаването на дела на производство на енергия от възобновяеми
енергийни източници е стратегическа цел в световен и национален мащаб.
Рационалното използване на енергия от ВЕИ допринася за овладяване на
негативните промени в климата и насърчаване на икономическия растеж и
заетостта, за сигурна и достъпна енергия за потребителите. Директива 2009/28
на ЕС за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници
поставя общата рамка за развитие на този енергиен сектор и дългосрочните
цели за намаляване на емисиите на парникови газове, увеличаване на дела на
ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия на ЕС.
Възобновяемите енергийни източници са приоритет на националната
енергийна политика, като целта е достигането на 16-процентен дял на
енергията от ВЕИ в брутното крайно потребление на страната през 2020 г. [2].
Значителен дял в производството на енергия от ВЕИ е свързано с
използването на биомаса като енергиен източник. Според Международната
енергийна агенция (International Energy Agency) приблизително 11% от
енергията в света се произвежда от биомаса [7].
Технологиите за биомаса използват възобновяеми ресурси за
произвеждане на цяла гама от различни видове продукти, свързани с
енергията, включително електричество, течни, твърди и газообразни горива,
химикали и други материали. Биомасата представлява комплексна смес от
органични материали, като въглехидрати, мазнини и протеини, наред с малки
количества минерали, като натрий, фосфор, калций и желязо. Основните
компоненти в растителната биомаса са въглехидратите (приблизително 75%
сухо тегло) и лигнинът* (приблизително 25%), които могат да варират като
количество в зависимост от вида на растението. Въглехидратите
представляват предимно целулозни или хемицелулозни влакна, които придават
здравина на растителната структура, както и лигнин, който съединява влакната
едно с друго.
Дървесната биомаса, като най-големият източник на биоенергия, се е
използвала хиляди години за производство на топлина. Дървата за огрев са
изключително важен елемент от горско-дървесната биомаса за производство
на енергия. Предвид възрастовата и видова структури на горите в България,
този дървесен асортимент е добиван и използван в най-големи количества [1,
3]. Като биомаса за енергия, той е използван, както за директно приложение пряко изгаряне с цел производство основно на топлинна енергия, така и за
производство на преработена, денсифицирана биомаса във вид на пелети и
брикети и на енергийни трески. Освен това, дървата се използват и за
индустриална преработка от дървопреработвателните предприятия за
производство на дървесни плочи, целулоза и хартия, подобно на тъй нар.
технологична дървесина, както и се изнасят/изпращат в други страни.
Цел на настоящата публикация е да се направи анализ на потенциала на
дървесна биомаса в България, за да се установи динамиката на производство и
потребление на видовете дървесна биомаса.
2. Изложение
2.1. Динамика на производството на дърва за огрев, пелети, брикети,
дървесен чипс и др. в Република България в периода 2012-2016 г.
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На фиг. 1 са представени данни с източник въпросниците с данни – JFSQ
(Joint Forest Sector Questionnaire), с които България предоставя информация на
Евростат относно производството на обла дървесина, общо и по години за
периода на анализ, по основни групи асортименти и дървесни видове [6].
Интерес за нуждите на конкретния анализ са цифрите за произведените дърва
за горене. Видно от данните е, че количествата на произведените дърва варира
от 2,944 млн.m3 за 2014 г. до 3,355 млн.m3 за 2016 г., като добитите количества
са относително близки и постоянни за периода. Те представляват около 47-49%
от общо добиваната обла дървесина в страната. От тези количества доминира
добива на широколистни дърва - от около 2,480 млн.m3 до около 3 млн.m3,
което пък е от 76% за 2016 г. до около 90% за 2012 г. от общо добитите дърва
през съответната година. През последните години добива на иглолистни дърва
за горене се увеличава, което се дължи на абиотичните и биотичните фактори,
влияещи върху състоянието на иглолистните гори в страната.
Дървесните пелети са продукти, получени чрез пресоване на
предварително надробена дървесина, без слепващи субстанции. Те
представляват малки цилиндри, получени при високо налягане и температура,
когато лигнинът като естествено лепило държи влакната на растението заедно,
като при температури над 100°С той се топи и позволява на материала да
добие различна форма. По принцип самото пелетизиране, освен че осигурява
по-висока плътност на биомасата, позволява съответно насипване, пакетиране,
дозиране и др. Европейският стандарт № 14961-2 от 2010 г. е първия
общоевропейски стандарт за дървесни пелети, класифициращ ги в 3 класа на
качество.
Дървесните брикети са продукти, получени от пресована растителна
горскодървесна биомаса, също без слепващи субстанции и представляват найобщо цилиндри със следните характеристики: диаметър 5,2 - 7,7 сm до 10 сm;
влажност под 12%; пепел под 2%; калоричност около 4200-4500 kcal/kg,
дължина около 25-30 сm.
Дървесните енергийни трески обикновено представляват дървесни
частици, получени от дървесни асортименти или дървесни отпадъци с
различна форма и големина (от 10 до 70 mm) получени в резултат от
механично раздробяване чрез използване на специализирани машини за
насичане/надробяване - дробилки, което може да бъде осъществено на
сечищата, на постоянен или временен склад или в заводски условия.
Статистическите данни за производството на тези два вторични продукта
от дървесна биомаса за много оскъдни и относително противоречиви.
Например по данни на АЕОБ (Асоциация за енергийно оползотворяване на
биомаса), за 2012 г. има производство в размер на 84 230t, внос- 22 255 t, износ
- 37 766 t и вътрешно потребление - 68 718 t.
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Фиг. 1. Разпределение на добитите количества обла дървесина – общо и по основни групи асортименти и дървесни видове за
периода 2012 - 2016 г., в т.ч. на дървата за горене (източник Евростат)
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На фиг. 2 са представени наличните данни за производството на
продукти като преработена горскодървесна биомаса, съответно дървени
въглища, дървесни пелети и други агломерати-брикети. Източниците на
данните са Евростат, в т.ч. въпросниците, JFSQ (Joint Forest Sector
Questionnaire), с които България предоставя информация на Евростат и АЕОБ.
За годините със стойност „0“ – данните са представени като конфиденциални,
поради което не е предоставена съответната информация.

Фиг. 2. Данни за производството на продукти като преработена горска дървесна
биомаса [5] (за годините със стойност „0“ не са налични данни)
След въвеждане на забраната през 2008 г. за производство на дървени
въглища по „открит“ способ, така нар. „жижни“ със Законът за чистотата на
атмосферния въздух от 2007 г., произведените и отчетени количества
значително намаляха. В момента е разрешено производството по ретортния
способ, което изисква значително по-високи първоначални инвестиции. Видно
от представените данни годишното производство е относително постоянна
величина и варира от 3 877 t за 2012 г. до 5 740 t за 2014 г., след което слабо
намалява.
Производството на денсифицираните продукти от горскодървесна
биомаса - пелети и брикети за периода на анализ непрекъснато нараства, от
84 230 t за 2012 г. до 126 658 t за 2016 г., т.е. налице е един ръст от 42 428 t или
с 50,37% спрямо 2012 г. Това нарастване е за сметка на нарастване на
производството на дървесни пелети, от 66 000 t за 2012 г. на 111 458 t, като
ръста тук е с 68,88% спрямо 2012 г. Производството на дървесни брикети
намалява от 18 230 t за 2012 г. до 15 200 t за 2016 г. Очевидно е силното
нарастване на търсенето на дървесни пелети, което се дължи освен на
традиционния износ на този продукт и на инсталирането и използването на
съответните инсталации за производство на топлоенергия.
Производството и продажбите на дървесни трески за енергия е
представено на фиг. 3. От нея е видно, че през последните две години, както
производството, така и продажбите рязко са нараснали. Най-голямо е
производството през 2015 г. - 97 550 t. Това се дължи на временния
мораториум върху износа на обла дървесина, който на практика продължи
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почти 4 месеца, през което време, някои от фирмите са се преориентирали към
износ на дървесен чипс, вместо дърва за горене.
Нарастването на произведените количества дървесни трески е от
12 224 t за 2012 г. до 97 550 t за 2015 г., което показва един ръст от 85 326 t или
698%, т.е. произведено е около 7 пъти по-високо количество. За 2016 г., поради
липса на данни за производството от НСИ, може да се предположи, че
произведените количества съвпадат с тези посочени като продадени, т.е. около
78 000 t. Средногодишното производство за анализирания период е около
41 хил.t.
На фиг. 4 са представени данните за производството на дървесен чипс
по години в m3, като източник са въпросниците на Евростат – JFSQ. Съгласно
тези данни през последните две години, производството на дървесен чипс
рязко е нараснало.

Фиг. 3. Данни за производството и продажбите на дървесни трески и
частици по години в тонове [4] (данните за производството за 2016 са
посочени като конфиденциални, взети са посочените данни за продажбите)

Фиг. 4. Данни за производството на дървесен чипс [7], (данните за
производството за 2016 са преизчислени от посочените от [4] данни в тон)
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Средногодишното производство възлиза на 62 712 m3, като общо за
периода са произведени 313 562 t 3 дървесен чипс.
3. Динамика на потреблението на дърва за огрев, пелети, брикети,
дървесен чипс и др. в Република България в периода 2012-2016 г.
Под потребление се разбират количествата останали за потребление в
България , като към произведените количества са добавени тези от внос, след
което са извадени изнесените количества извън страната.
3.1. Потребление на дърва за огрев
На фиг.5 е представено потреблението на дърва за огрев. За периода на
анализа са произведени 16 152 000 m3 дърва или средногодишно са добивани
по около 3 230 000 m3. Произвежданите количества дърва за горене са найголеми за 2012 и 2016 г., достигайки до 3 355 000 m3 за 2016 г., а най-малки
през 2014 г., съответно 2 944 000 m3.
На фона на произведените и изнесени, внесените количества дърва за
горене са почти символични, като намаляват от 6 203 m3 за 2012 г. до 440 m3 за
2014 г., след което слабо се увеличават и се колебаят около 2 000 m3 за 20152016 г. Общо внесените дърва за периода са 15 114 m3, или средногодишно
3 023 m3.
Износът на дърва за огрев надвишава вноса с около 129 пъти, като общо
изнесените количества възлизат на 1 947 356 m3 или средногодишно на
389 471 m3. Изнасяните количества се увеличават от 2012 г. до 2014 г.,
съответно, от 485 443 m3 до 616 560 m3. След въвеждане на мораториума за
износ през 2015 г., износът намалява, достигайки до 171 336 m3 за 2016 г.

Фиг. 5. Баланс и потребление на дърва за огрев за периода 2012 – 2016 г.[4]
Общо потребените количества дърва за горене в България за периода на
анализ са 14 219 644 m3 или средногодишно се потребяват 2 843 529 m3. Наймалко са потребените количества през 2014 г. - 2 327 440 m3, а най-много са
потребени през 2016 г., съответно 3 185 664 m3.
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3.2. Потребление на дървени въглища, пелети, брикети и др.
На фиг. 6 е представено потреблението на дървени въглища за периода
на анализ. общото потребление за петгодишния период е 18 461t или че,
средногодишно в страната се потребяват по 3 692 t. Най -високо потребление е
отчетено за 2013 г. - 4 077 t, а най-ниско, през 2012 г. - 2 964 t. Намалението на
потреблението се дължи на същите фактори, както и производството.
На фиг. 7 е представено потреблението на денсифицирани горскодървесни
продукти за периода на анализ. Общо потребените количества пелети и
брикети възлиза на 130 858t или средногодишно са потребявани по 26 172 t от
тези продукти. За нуждите на анализа, за 2013 г. е направена експертна оценка
на произведените количества, поради липса на представени данни от НСИ.
Налице е и известно несъответствие на данните за 2014 г., годината на „бума“
на износ на дърва за огрев и когато потреблението на пелети и брикети излиза
с отрицателен знак, което на практика е невъзможно. Евентуалното обяснение
в случая е, че през предходните години са останали складови наличности при
производителите на тези горива, които биха могли да покрият нуждите и
потреблението на пелети и брикети през 2013 г. Най-високо потребление на
този вид горскодървесна биомаса е отчетено за 2012 г. - 62 955t и за 2016 г. –
57 973 t.

Фиг. 6. Потребление на дървени въглища за периода 2012-2016 г.[4]

.
Фиг. 7. Потребление на пелети и брикети за периода 2012-2016 г. [4]
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3.3. Потребление на дървесен чипс, трески, частици и др.
Потреблението на дървесен чипс, трески и други подобни вторични
продукти използвани като горскодървесна биомаса за енергия не може да бъде
анализирано коректно, тъй като наличната информация, както от НСИ, така и
от попълнените въпросници за Евростат е твърде противоречива. За
изследвания период цифрите показващи изнесените количества дървесен чипс
и дървесни частици значително надвишават сумата от отчетените като
произведени и внесени.
4. Изводи и заключения
 За разглеждания период дървата за огрев са добивани в количества,
които са относително близки и постоянни и представляват около 47-49%
от общо добиваната обла дървесина в страната. Те са с най-сериозното
значение като енергиен компонент от използваната биомаса за
производство на топлинна енергия, въпреки, че този начин на
използване е най-неефективния.
 Производството на дървени въглища, след въвеждане на забраната
през 2008 г. за производството им по „открит“ способ, значително е
намаляло. Годишното производство е относително постоянна величина
и варира от 3 877 t за 2012 г. до 5 740 t за 2014 г., след което слабо
намалява.
 Производството на продукти от горскодървесна биомаса - пелети и
брикети за периода на анализ непрекъснато нараства, от 84 230t за
2012 г. до 126 658 t за 2016 г., т.е. налице е сериозен ръст от 42 428 t
или с 50,37% спрямо 2012 г. Очевидно е, силното нарастване на
търсенето на дървесни пелети, което се дължи освен на традиционния
износ на този продукт и на инсталирането и използването на
съответните инсталации за производство на топлоенергия използващи
пелети.
 Производството и продажбите на дървесни трески за енергия рязко
нарастват през последните две години. Най-голямо е производството
през 2015 г. - 97 550 t по данни на НСИ или 163 950 m3 по данните от
Евростат. Това се дължи на временния мораториум върху
износа/изпращането на обла дървесина, който на практика продължи
почти 4 месеца, през което време, някои от фирмите са се
преориентирали към износ на дървесен чипс, вместо дърва за горене.
 Общото заключение от направените анализи и изводи е, че в страната
основния горскодървесен продукт използван за производство на
енергия са дървата за огрев, чиито добив нараства. Освен това, през
последните години, се увеличава производството и потреблението и на
дървесни пелети и дървесен чипс, които продукти представляващи
преработена горскодървесна биомаса, стават все по-популярни, както
за потребление в страната, така и за износ.
 Необходим е строг контрол за произхода на горската биомаса, така че
да не се нарушава екологичното равновесие.
 Необходимо е да се осигури високоефективната употреба на горскодървесната биомаса, като основно топлоенергията ще се произвежда в
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модерни инсталации с висок коефициент на полезно действие при
спазване на приетите европейски норми. За тази цел предстои
приемането на Национален план за действие за енергия от горска
биомаса 2018-2027 г.
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Abstract
The paper presents a study on the method of grain harvester hopper unloading
and the full hopper signalling used. The studies were conducted on 42 farms. Of
these, it was found that only 9% of the farms were unloaded on the move, in the
remaining 91% the harvesters unloaded at standstill. It has been found that on the
studied farms harvesters used the following types of full hopper signalling: no
automatic signalling (signalling by stopping and opening of the unloading screw) 8%; with one level of automatic signalling - 6%; with two levels of automatic signalling
- 73%; do not use signalling, but go out for unloading at the end of the field after
filling the hopper - 13%. Harvesters that had to alert the vehicle for full grain hopper
were a total of 62, 84% of which having two levels of automatic signalling, 6% with
one level of automatic signalling and 10% without signalling.
Keywords: grain harvester, grain hopper, harvester performance, joint work of
harvester and vehicle
ПРОУЧВАНЕ НА НАЧИНА ЗА РАЗТОВАРВАНЕ НА
БУНКЕРИТЕ НА ЗЪРНОКОМБАЙНИТЕ И НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ИМ
СИГНАЛИЗАЦИИ ЗА ПЪЛЕН БУНКЕР
Галин Тиханов, Гергана Петкова, Михаил Цъцаров
УВОД
Процесът на прибирането на реколтата от зърнени култури е изцяло
механизиран и се характеризира с едновременна работа на хора, комбайни,
транспортни средства и други машини, които обезпечават този процес [11].
Жътвата на зърнените култури трябва да се извърши за сравнително кратко
време, за да не се допуснат загуби на продукция, предизвикани от удължения
срок на прибиране [7, 9, 10]. Тези загуби като правило са най-големи при
неблагоприятни климатични условия. От голямо значение е цялостната
логистика на процеса, която е свързана, както с правилната организация, така и
с избор на различни начини и средства за извършване на отделните операции
[17].
Успешното и навременно прибиране на зърнените култури зависи както от
вида на използваната техника, така и от организацията на използването й [6].
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За да се осигури висока ефективност при прибирането на зърнените култури
(минимален разход на труд, енергия и средства) е необходимо да се създаде
поточност на процеса, т. е. отделните операции да се изпълняват в строга
последователност и без прекъсване [4]. На практика, координацията между
комбайните и транспортните средства се осъществява посредством
сигнализациите на зърнокомбайните за запълване на бункерите [17]. Липсата
на такава координация е предпоставка за престои, които водят до удължаване
на срока на прибиране на реколтата [1, 6, 12, 13]. Установено е, че при добра
организация, времето за изчакване на транспортното средство е 9,25 min в
рамките на една смяна, а при лоша организация 54,9 min [5]. Също така при
преждевременно разтоварване на непълни бункери не се използва ефективно
товароносимостта на транспортното средство [2].
Разтоварването на комбайните в движение също не изключва
необходимостта от използването на сигнализация за запълване на зърнените
бункери. Дори и при разтоварване в движение се налага разтоварване в спряло
положение поради две причини. Първата причина, при която се налага да се
разтоварва в спряло положение е, че при разжънване на нивата и запълването
на бункера преди излизането от лехата, тъй като няма ожънато място за
движение на транспортното средство успоредно със зърнокомбайна. Втората
причина е когато бункера се напълни близко до разжънатата ивицата за
завиване (обикновено в края на нивата). В този случай е невъзможно двете
машини да се движат продължително в синхрон [15]. От изследванията на
Niehaus се вижда, че над 18 % от разтоварванията се налага да се извършват в
спряло положение, независимо че е възприето разтоварване в движение. Все
повече започват да се използват логистични системи на базата на
информационните технологии, чрез които се обменя информация и се
синхронизира работата на комбайните и транспортните средства [8, 14, 16].
Някои от големите фирми-производители на зърнокомбайни и трактори
имат разработени системи, чрез които се координират операциите на няколко
машини на полето и позволяват на оператора на комбайна да поема контрол и
над транспортното средство по време на разтоварването. Така се увеличава
максимално производителността при разтоварване в движение. Голямо
предимство при тези системи е, че синхронизират скоростта на движение на
комбайна и транспортното средство за равномерно разтоварване без
разпиляване на зърно [14].
Съществува и друга система, която оповестява всички водачи на
транспортните средства участващи в жътвеният процес за точното запълване
на бункера на зърнокомбайна. Непрекъснатият поток от информация между
комбайна и транспортните средства се осигурява от четири сензора, които се
намират в зърнения бункер. Това се извършва чрез модулът “quantimeter”,
който измерва нивото на зърното в бункера. Тази информация позволява на
водачите на транспортните средства да разберат към кой комбайн да се
придвижат за разтоварване на бункера, независимо дали ще разтоварват в
спряло положение или в движение. Предимството на тази система е, че
снижава времето, през което комбайнът не жъне. По този начин транспортното
средство е оповестено и е тръгнало преди запълването на бункера и по този
начин се увеличава производителността на зърнокомбайна [8].
Целта на настоящата работа е да се проучи и установи начина на
разтоварване на бункерите на зърнокомбайните и на съществуващите им
сигнализации за пълен бункер.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Проучването на начина на разтоварване на бункерите на зърнокомбайните
и на използваните им сигнализации за пълен бункер се извърши по два начина:
чрез анкетна карта и на място по време на жътвените кампании. За
проучването по анкетна карта беше разработен анкетен лист – А1 (фиг. 1),
който се изпрати до специалисти в тази област. Тя беше групирана в няколко
въпроса.

Фигура 1. Анкетна карта
Първата част от въпросите (1 до 3) целят да се проучи стопанството, т.е.
каква е площта му, какви култури се отглеждат и какви марки и модели
зърнокомбайни използва. Чрез втората част от въпросите (4 и 5) се установи
вида на сигнализацията и начина на разтоварване на зърнения бункер и чрез
третата част от въпросите (6 и 7) бяха зададени въпроси към механизаторите
защо са избрали този начин и да споделят мнение за него.
Анкетирането беше проведено в периода 01.03.2017 – 31.04.2017 г. и
обхващаше 23 земеделски стопанства. Резултатите бяха групирани на база
средни стойности.
Проучванията на място по време на жътвените кампании се проведе
лично на място по време на жътва през периода на месеците юни-ноември
2017 г. На фиг. 2 е показано географско разположение на регионите, в които са
проведени проучванията.
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Фигура 2. Географско разположение на регионите,
в които са проведени проучванията
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНИЯ
Чрез анкетиране са проучени 23 земеделски стопанства. В табл. 1 са
показани използваните зърнокомбайни в тези стопанства. Това са общо
32 броя от 23 модела на 11 различни бранда. С цел да не се цитират
брандовете (марките) и моделите на зърнокомбайните са приети кодови
означения. С големите букви М1, М2, M3, … М11 са показани различните марки
зърнокомбайни, а с малките букви а, b, c ... k различните модели комбайни, като
с числата след тях е показан броят им.
Таблица 1. Брой зърнокомбайни по марки и модели (по анкетна карта)
№ Марка

Общ
брой

Модел / брой

1

М1

а1 1

1

2

М2

b1 1 b2 2

3

3

М3

c1 1 c2 5 c3 2 c4 1 c5 1 c6 1 c7 1 c8 2

14

4

М4

d1 2

2

5

М5

e1 1 e2 1

2

6

М6

f1 1

1

7

М7

g1 1

1

8

М8

h1 1 h2 1 h3 2 h4 1

5

9

М9

i1

1

1

10

М10

j1

1

1

11

М11

k1 1

1
Общо:
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Проучванията по време на жътвените кампании се проведоха в 19
земеделски стопанства от различни региони на България. В табл. 2. са
показани използваните комбайни в отделните стопанства. Това са общо
39 броя от 27 модела на 10 различни бранда. С малките букви k1, k2, k3, … k10
са показани различните марки зърнокомбайни, а с големите букви А, B, C ... J
различните модели комбайни, като с числата след тях също е показан броят
им.
Таблица 2. Брой зърнокомбайни по марки и модели по време на жътва
№

Марка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8
k9
k10

Модел / брой
A1
B1
C1
D1
E1
F1
G1
H1
I1
J1

3
3
3
1
1
1
1
1
1
1

A2
B2
C2
D2
E2

1
2
1
4
1

G2
H2

1
1

A3
B3
C3

1
1
2

E3

1

H3

2

A4
B4
C4

1
1
1

H4

1

B5

1

Общо:

Общ
брой
6
8
7
5
3
1
2
5
1
1
39

В табл. 3. са показани обобщените резултати от проучването на
преобладаващия начин за разтоварване на бункерите на зърнокомбайните.
Таблица 3. Начини на разтоварване на бункерите на зърнокомбайните
Начин на разтоварване на бункера на
зърнокомбайна
Разтоварване в спряло положение
Разтоварване в движение
Общо:

брой

%

38
4
42

91
9
100

От проучените 42 земеделски стопанства се установи, че само в 9 % от
стопанствата се разтоварва в движение, а в останалите 91 % разтоварват в
спряло положение (табл. 3). В проучванията по анкетна карта не беше
отговорен на въпроса защо бяха избрали този начин на разтоварване. В
неофициални разговори с механизаторите изтъкнаха следните мотиви за
използването на този начин на разтоварване:
по-лесен, не се разпилява зърно и такава е традицията в стопанството;
при наклонени терени не е възможно да се разтоварва в движение,
заради свличане на зърното в транспортното средство и трудното му
равномерно запълване;
при преовлажнена почва, наличие на дълбока отводнителна канавка
между пътя и полето или при маломерна площ;
използваните транспортни средства не могат да влизат в оризовите
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„клетки“ (главно при жътва на ориз);
слънчогледовите стърнища интензивно разрушават гумите на
транспортните средства;
използване на автомобилни транспортни средства, които не са пригодни
да се движат по стърнища.
Трябва да се отбележи, че последната причина става все по-актуална с
изграждането на магистрали у нас и разделяне на обработваемите площи от
базите на земеделските стопанства, което предопределя използване на
автомобилни транспортни средства с голяма товароносимост и висока
транспортна скорост.
Основна причина за масовото разтоварване на бункерите на
зърнокомбайните в спряло положение е, че в повечето стопанства не се знае за
влиянието на начина на разтоварване върху производителността на
комбайните. По този начин разтоварването в движение може значително да
съкрати срока на прибиране на културите.
В таблица 4 са показани обобщените резултати от проучването за
използваните сигнализации за пълен бункер при зърнокомбайните.
Таблица 4. Използвани сигнализации за пълен бункер при зърнокомбайните
Използвани сигнализации за пълен бункер

брой

%

Комбайни без автоматична сигнализация за пълен бункер
Комбайни с едно ниво на автоматична сигнализация за пълен
бункер
Комбайни с две нива на автоматична сигнализация за пълен
бункер
Със сигнализация, но комбайнът се придвижва за разтоварване
до транспортното средство което се намира в края на полето
Общо:

6

8

4

6

52

73

9

13

71

100

От табл. 4 се вижда, че са проучени общо 71 броя зърнокомбайна. От нея
е видно, че 8 % от зърнокомбайните са без автоматична сигнализация за
пълен бункер. Това са комбайни от по-старо поколение и комбайни с
повредена сигнализация. При тях операторът наблюдава директно
запълването на бункера през наблюдателен прозорец. Сигнал към водача на
транспортното средство се подава чрез спиране на комбайна и отваряне на
разтоварващия му шнек. Обикновено наблюдателните прозорци се намират
ниско и не може да се отчете запълване на бункера, тоест запълването на
бункерите ставаше по субективна преценка. Така комбайните правят по-голям
брой спирания за разтоварване, което снижава производителността им.
От таблицата се вижда, че 6 % от комбайните са с едно ниво на
автоматична сигнализация за пълен бункер. При тях сигналната лампа
или зумер в кабината информира оператора за запълване на зърнения бункер
и едновременно се включва сигнална лампа за информиране на водача на
транспортното средство. Тези комбайни също са от по-старо поколение, когато
сигнализацията за две нива на запълване на бункера не е била стандарт. Ето
защо и всички производители (при комбайни с едно ниво на сигнализация)
препоръчват включвателят на сигналната уредба да се включва преди да е
запълнен бункера, за да има възможност той да побере допълнително
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количество зърно, докато започне разтоварването [3]. Естествено точният
момент на включване на практика не може да се постигне, особено при жътва
на наклонени терени.
Най-голям процент (73 %) от проучените комбайните използват
автоматична сигнализация за две нива на запълване на бункера. При тях,
при задействане на сигналната лампа за първо ниво водачите на
транспортните средства се доближават и следят движението на комбайна,
който през това време отваря разтоварващия шнек. При напълване на бункера
(второ ниво), зърнокомбайнът спира и транспортното средство застава под
разтоварващия шнек. При всички комбайни позициите на датчиците за първо и
второ ниво можеха да се регулират. В инструкциите им за експлоатация се
препоръчва датчика за първо ниво да се задейства при 75-80 % запълване на
бункера. Датчика за второ ниво (пълен бункер) се регулира така, че бункера да
не прелива. При наклонени терени се поставя по-ниско.
От табл. 4 е видно, че 13 % от зърнокомбайните са със сигнализация
за две нива, но се придвижват за разтоварване до транспортното
средство, което се намира в края на полето. Причините за това са, че
практически не е възможно влизането на транспортно средство в оризовите
„клетки“ (при жътва на ориз). Другата причина е при ниви, в които
транспортните средства не могат да влязат, поради преовлажнена почва или
наличие на канал, дълбок банкет и др. В действителност 87 % от проучените
зърнокомбайни са с автоматична сигнализация за две нива на запълване на
бункера, но 13 % от тях не я ползват за оповестяване на транспортното
средство, поради обективни причини. Сигнализацията (за пълен бункер) се
използва само от водачите на зърнокомбайните, за да разберат кога да
прекратят жътвата.
Като изключим комбайните, които не сигнализират на транспортното
средство (табл. 4) се вижда, че комбайните които трябва да сигнализират на
транспортното средство при запълване на бункера бяха общо 62 бр., като 84 %
от тях бяха с две нива на автоматична сигнализация, 6 % с едно ниво на
автоматична сигнализация и 10 % без сигнализация (фиг. 3).

Фигура 3. Процентно съотношение на зърнокомбайните, ползващи
различни видове сигнализации за запълване на бункера
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ИЗВОДИ
Установено е, че в 91 % от проучените стопанства разтоварването на
зърнените бункери на комбайните се извършва в спряло положение и само в
9 % разтоварването се извършва в движение.
Установено е, че в проучените земеделски стопанства комбайните
използваха следните видове сигнализации за пълен бункер:
без автоматична сигнализация (сигнализират със спиране и отваряне на
разтоварващия шнек) – 8 %;
с едно ниво на автоматична сигнализация – 6 %;
с две нива на автоматична сигнализация – 73 %;
не използват сигнализация, а излизат за разтоварване в края на полето
– 13 %.
От проучените зърнокомбайни 87 % са с автоматична сигнализация за две
нива на запълване на бункера, но 13 % от тях не я ползват за оповестяване на
транспортното средство. Сигнализацията (за пълен бункер) се използва само
от водачите на комбайните, за да прекратят жътвата.
Установено е, че комбайните които трябваше да сигнализират на
транспортното средство при запълване на бункера бяха общо 62 броя, като
84 % от тях бяха с две нива на автоматична сигнализация, 6 % с едно ниво на
автоматична сигнализация и 10 % без сигнализация за пълен бункер.
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LEARNING OF BRANCH ALGORITHMS BY MEANS FOR VISUALIZATION
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Abstract: In programming training, major part take the branch algorithms. Their
study is related to the difficulties, emanating from the abstractness of concepts in this
area as a whole, as well as the development of a new kind of thinking - the
algorithmic one. To reduce the level of difficulty by analogy with other areas of
training, different means of visualization are used. The purpose of this article is to
analyze software tools for visualizing algorithms, to present a scenario for their
implementation at certain stages of the programming tasks and to determine which
ones and in what form they are suitable for programming, self-study, self-preparation
and verification, and control of knowledge and skills. The considered means are used
to describe an algorithm through a flowchart or through a programming language, the
elements of which are presented as separate blocks, and the creation of a program
by them resembles a puzzle arrangement, algorithm testing, interactively generating
a program code based on created a flowchart and execution a step-by-step program
code with tabular representation of the names of variables and their current values
during execution.
Keywords: branch algorithms, teaching programming, visualization tools,
flowchart, virtual lab
ИЗУЧАВАНЕ НА РАЗКЛОНЕНИ АЛГОРИТМИ
ЧРЕЗ СРЕДСТВА ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Галя Шивачева
Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол
Тракийски университет – Стара Загора
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Обучението по програмиране е свързано с изучаването на структури от
данни и алгоритми(линейни, разклонени и циклични). Разклонените алгоритми
са по-трудни за възприемане от линейните от една страна и са основна част от
цикличните от друга страна. Това дава основание да акцентираме върху
изучаването на този вид алгоритми.
Разклонените алгоритми се използват когато верността или не на едно
условие определя една или друга последователност от действия.
Твърде често обучението по програмиране се свежда до борба със
синтактичните и други чудатости на някой език за програмиране. Решаването
дори на много прости задачи се препъва в присъщите на езика особености без
връзка с тези задачи и изобщо със същността на програмирането[1].
Основно предизвикателство в уводен курс по програмиране е да накараме
учениците или студентите да разберат как статично текстово представяне
(изходния код) е насочено към силно динамичен процес (изпълнение на
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програмата) [4].
За намаляване на проблемите в обучението, свързани със синтаксиса на
езиците за програмиране и за по-лесното възприемане на алгоритмите при
изучаването им се използват средства за визуализация, които онагледяват и
понижават нивото на абстрактност.
В този доклад се представят средства за визуализация, които реализират
една или повече от следните функции:
 Описание на алгоритъм чрез блок-схемен език
 Описание на алгоритъм чрез език за програмиране, елементите на
който са представени чрез отделни блокове и създаването на програмата
наподобява подреждане на пъзел.
 Тестване на алгоритъм, представен чрез блок-схема или чрез език за
програмиране.
 Изпълнение стъпка по стъпка на програмен код и интерактивно
представяне в табличен вид на имената на променливите и текущите им
стойности по време на изпълнението.
2. СРЕДСТВА ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ
2.1. Flow Chart Visual Programming Language[5]
FlowProgramming.exe е приложна програма за описание и тестване на
алгоритми, описани чрез блок-схема. На фиг.1 е представена блок-схема,
реализираща алгоритъма за намиране на максималното от две числа.

Фиг.1 Блок-схема за максималното на две числа, създадена чрез
FlowProgramming
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Предимствата на приложната програма FlowProgramming се състоят в
следното:
 Визуализация на блок-схема на алгоритъм с използване на
стандартните блокове от блок-схемния език
 Изпълнение на алгоритъм, представен чрез схемата за различни входни
тестови данни, въвеждани от потребителя – студент или преподавател.
Като недостатъци могат да се посочат особеностите:
 Всеки блок за обработка позволява задаване на конкретна стойност или
само една аритметична(събиране, изваждане, умножение, деление) операция
или една операция с текстов низ(слепване или сравняване). За пресмятане на
сложен израз трябва да се напишат няколко на брой блокове. Например за
пресмятане на дискриминанта на квадратно уравнение са необходими четири
блока (Фиг.2) и това затруднява част от студентите.

Фиг.2 Част от блок-схема за пресмятане на
дискриминанта на квадратно уравнение
 Няма и възможност за задаване на математически операции като
коренуване, логаритмуване, тригонометрични функции и др.
 При по-дълги блок-схеми за пренасянето на част от схемата на друго
място е необходимо да се направи връзка между края на едната част и
началото на другата, което усложнява използването ѝ.
Тази приложна програма е подходяща за обучение, самообучение и за
проверка и контрол.
Проверката и контролът могат да се осъществят като студентът запише в
своя профил в електронното обучение създадения с програмата файл с
разширение fpp (Flow Program Project) и преподавателят го провери с
подходящи тестови данни и го оцени.
Има възможност студентът допълнително да запише и снимка на екрана с
резултати от изпълнението на създадената от него блок-схема. Така може да
се осъществи и контрол на проектирането на входните данни (Фиг.3).
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Фиг.3 Блок-схема за решаване на линейно уравнение и
прозорец от тестването на алгоритъма
2.2. Snap [3]
Snap! (първоначално известен като BYOB - Build Your Own Blocks) е
визуален език за програмиране с плъзгане и пускане. Представлява
своеобразно разширение на Scratch (http://scratch.mit.edu) с добавена
възможност за създаване на собствени блокове, представящи визуално като
елемент на пъзел оператор или друг компонет от език за програмиране. Snap! е
приложение, което се изпълнява в уеб браузъри и е достъпно онлайн на адрес:
https://snap.berkeley.edu/snapsource/snap.html
Негово предимство е и добавеното приложение Snap Cloud(Snap облак),
което позволява съхраняването и изтеглянето на проекти онлайн и осигурява
сътрудничество и работа в екип. За да се осигури достъп до този облак за
студентите от ФТТ – Ямбол е направена регистрация чрез потребителско име и
парола. Създаден е и проект с три основни програми на езика С++. При
използване на това приложение се отваря сайта, чрез потребителското име и
парола се осъществява достъп до облака и се зарежда готовия проект.
Програмите в него могат да се дублират, модифицират и съхраняват в същия
или друг проект с цел следваща употреба.
Snap! дава възможност за генериране и тестване на програми чрез
използване на готови блокове като премахва проблемите с допускане на
синтактични грешки при писане и осигурява акцент върху алгоритъма, а не
върху описанието му чрез език за програмиране.
Недостатъци:
 Всичките му функции са достъпни само в браузъра Google Chrome.
 Свързан е с конкретен език за програмиране – С и С++.
 Не генерира автоматично съответния код на програмата във файл с
разширение cpp например, а студентът трябва да го препише сам от
създадения чрез блокове код в среда за програмиране. На фиг.4 е представена
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програма на С++, създадена чрез подреждане на блокове за намиране на
максималното от две числа и прозорец от тестването на програмата.

Фиг.4 Програма на С++ чрез Snap и прозорец от тестването ѝ
2.3. Flowgorithm
Flowgorithm [2] е безплатно приложение, което позволява да се създаде
програма, използвайки блок-схемен език. По този начин обучаемите се
съсредоточават върху логиката на алгоритъма, а не върху всички нюанси на
език за програмиране. Представената по този начин програма може да се
изпълни директно в Flowgorithm.
На Фиг.5 е представена блок-схема и интерактивно генерирания на нейна
база програмен код, описващ алгоритъма за намиране на максималното от две
числа.
Flowgorithm има следните характеристики и предимства:
 Лесен за разбиране изход(за диференцирането на входа и изхода на
програмата вместо текстов екран, се използва прозорец за чат. От гледна точка
на програмистите изглежда, че те комуникират чрез текстови съобщения с
компютъра. "Диалоговите балони" са цветно кодирани, съответстващи на
входните и изходните форми, използвани в блок-схемата. В екранното
изображение отдясно входът на потребителя се показва в синьо, а изходът на
програмата се показва в зелено).
 Графичен прозорец за използваните променливи(представени с име,
стойност и цвят, определящ типа им)
 Интерактивно генериране на програмен код на 18 езика за
програмиране и три вида псевдокод на база на създадената блок-схема (Три от
тях са: C ++, Java и JavaScript, които се изучават и във Факултет “Техника и
технологии“ – Ямбол. Кодът се откроява, като се използва същият цвят,
използван от съответстващите фигури на блок-схемата. Това позволява да
съпоставяне между кода и схемата).
 Цикли, масиви и изрази
 Многоезична поддръжка(интерфейс на приложението на много
естествени езици).
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Фиг.5 Блок-схема и програма създадени чрез Flowgorithm
Други предимства са възможността за изпълнение стъпка по стъпка и
извеждане на имената и текущите стойности на променливите, както и на
имената на използваните функции и включването на блок за дефиниране на
типа на данните, като различните типове се представят с различен цвят.
Като недостатък на това приложение може да се посочи факта, че не е
достъпно онлайн, а за да се използва трябва да се инсталира на компютър.
2.4. Python Tutor
Онлайн Python Tutor е уеб базиран графичен инструмент за визуализация
на изпълнението на програми, написани на езиците за програмиране: Python2,
Python3, Java, JavaScript, TypeScript, Ruby, C и C ++.
Предимствата му са следните:
 Безплатен софтуер с отворен код, достъпен на pythontutor.com
 Писане на програмен код директно в уеб браузъра (без да се
инсталират приставки).
 Виждане на резултата от изпълнението на текущия ред от кода.
 Придвижване стъпка напред или назад от изпълнението с помощта на
плъзгач и бутони, за да се види състоянието на структурата на данните.
 Представяне в таблица имената на променливите и техните текущи
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стойности(визуализиране на стека на програмата).
 Възможност за споделяне на визуализации на програмен код онлайн.
 Виждане при приключване на изпълнението на програмата на изходните
данни (резултата от нея).
 Генериране за споделяне URL на текущата визуализация на текущата
точка на изпълнение.
 Възможност за лесно вграждане в рамките на произволна уеб страница
[4].
Недостатък е невъзможността да се въвеждат входни данни за
изпълнението на визуализираната програма. Той може да се намали като в
кода на програмата се добавят с коментари няколко варианта на входни данни
за различните допустими случаи и преди изпълнение премахваме коментарите
пред един от тях, за който искаме да тестваме програмата. На фиг. 6 е
представена визуализацията на програмата за решаване на квадратно
уравнение.

Фиг.6 Визуализация на изпълнението на програма за
решаване на квадратно уравнение чрез Python Tutor
3. РЕЗУЛТАТИ
Във Факултет“Техника и технологии“ - Ямбол по време на практически
упражнения по дисциплината „Програмиране и използване на компютри - втора
част“ със студенти от първи курс редовно обучение на специалност
„Автоматика и компютърни системи“ през учебната 2017/2018 год. при
запознаване с условен оператор в езика за програмиране С++ са използвани
визуалните средства FlowProgramming, Flowgorithm, Snap и Python Tutor за
реализиране на алгоритми за намиране на по-голямото от две числа, за
решаване на линейно уравнение от вида:ax+b=0 и квадратно уравнение от
вида:ax2+bx+c=0.
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Студентите по-лесно осмислиха семантиката на условния оператор и
усвоиха неговия синтаксис както и същността на разклонените алгоритми, които
се реализират с използването му в програмния код. Оказа се, че е добре първо
алгоритъмът да се опише с блок-схема, което е масова практика в обучението
по програмиране, но се осъществява основно ръчно от преподавателя в
дискусия с обучаемите върху бяла дъска, а с тези средства се дава възможност
за създаване, съхраняване и изпълнение на алгоритъма, а във Flowgorithm
дори за интерактивно генериране на програмен код. Това описание помага за
по-лесното осмисляне на алгоритъма. Съпоставката между блок-схемата и
програмата или програмата, създадена чрез подреждане на готови блокове или
изпълнението стъпка по стъпка с възможност за движение напред или назад в
кода водят и до овладяване на синтаксиса на език за програмиране като втори
резултат.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ и ИЗВОДИ
Flow Chart Visual Programming language (FlowProgramming) и
Flowgorithm могат да се използват по време на обучението в присъствието на
преподавател, като предварително са инсталирани на компютрите в учебната
зала или при самообучение, ако студентите си ги инсталират на личните
компютри или лаптопи.
Snap и Python Tutor могат да се използват при наличие на Интернет
достъп и по време на обучение в присъствие на преподавател и при
самообучение и самоподготовка. Четирите средства могат да се използват под
различна форма и за проверка и контрол от преподавателя на работата на
студентите.
Проучването и експериментирането на тези визуални средства е част от
дейностите по проект за създаване на виртуална лаборатория за обучение по
програмиране.
Хипервръзка към Snap е включена в курс в средата за електронно
обучение на Тракийски университет – Стара Загора. В същия курс е вграден и
Python Tutor с визуализация на програмен код за решаване на квадратно
уравнение от вида:ax2+bx+c=0. За реализиране на проверка и контрол в същия
курс могат да се добавят задания, свързани с използване на представените
средства.
5. REFERENCES
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X Национална конференция „Образованието и изследванията в
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DESIGN OF FASHION COLLECTION INSPIRED BY GEOMETRY
Desislava Georgieva
Faculty of Technics and Technologies of Yambol, Trakia University
Graf Ignatiev 38, 8600 Yambol, Bulgaria
Abstract: The present report considers the influence of Geometry over the
designing of trend collections. In it is pointed the part which the Geometry plays in the
creating of a modern clothing. It is revealed the influence of the creating of plastic
solutions subordinated on the geometric style just like the Geometry like prints. It is
shown how the geometric solutions take part not only in the big variety of prints, but
also in the searching of new original shaping details, new proportions, compositional
solutions which are achievable by a different plastic solution and movement of the
individual surfaces.
The designed collection reveals how the geometric style influences clothes
influenced by other styles, historical periods and two immense possibilities in the
present trend design, allows it to achieve a sophisticated vision, to focus on individual
details and to obtain new original models with new silhouettes, lengths and styles.
Keywords: Geometry, geometric style, geometric prints, geometric shapes,
Trend collection.
ПРОЕКТИРАНЕ НА МОДНА КОЛЕКЦИЯ НА ТЕМА „ГЕОМЕТРИЯ“
Десислава Георгиева
Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет
ул. „Граф Игнатиев“ 38, 8600 Ямбол
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Още от древността геометрията играе основна роля при създаването на
облекло. Геометричните фигури са основата за създаването на облекло. В
миналото то наподобявало основните геометрични форми квадрат,
правоъгълник, триъгълник. За всяка историческа
епоха е характерен
определен силует на облеклото, който черпи вдъхновение от архитектурата и
геометрията. В съвременната мода геометричните форми заемат изключително
голямо място. Геометрията присъства навсякъде – в облеклото, аксесоарите,
обувките, прическите.
2. ИЗЛОЖЕНИЕ
Всеки сезон големите модни дизайнери залагат на геометрията при
проектирането на модните си колекции. Триъгълниците, ромбовете и кръговете,
и други геометрични форми обгръщат женските тела по особено атрактивен
начин. Геометричните решения присъстват, както в голямото разнообразие от
принтове, така и в търсенето на нови, оригинални формообразуващи детайли,
нови пропорции, нови композиционни решения, които се постигат с различно
пластично решение и движение на отделните повърхнини. Геометрията в
модата дава необятни възможности в съвременния дизайн, чрез нея може да
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се постигне изискана визия, да се акцентира върху отделни детайли, да се
получат нови оригинални модели с нови силуети, дължини, стилове.
През 21 век геометричният стил става особено актуален, той е свързан с
използването на нови материали, с построяването на нови структури, като се
търсят най-типичните линии за дадена форма и свеждането и до най-изчистн
геометричен вид. Стабилните елементи, като по-голяма основна единица в
структурата определят силуетните форми и обединяват подвижните отделни
групи елементи. Геометричния стил ни позволява да постигаме едновременно
елегантност и яснота, различни зрителни ефекти и оригинални композиционни
решения.
3. ПРОЕКТИРАНЕ НА МОДНА КОЛЕКЦИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
РАЗЛИЧНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ
Настоящият доклад разглежда влиянието на геометрията при
проектирането на модни колекции. В него се подчертава ролята, която
геометрията оказва при създаването на съвременно облекло. Разкрито е
влиянието както на геометрията като принтове, така и създаването на
пластични решения подчинени на геометричният стил. Показано е как
геометричните решения присъстват, както в голямото разнообразие от
принтове, така и в търсенето на нови, оригинални формообразуващи детайли,
нови пропорции, нови композиционни решения, които се
постигат с различно пластично решение и движение на
отделните повърхнини. Проектираната колекция разкрива как
геометричният стил влияе на облеклото повлияно от
различни стилове, исторически периоди и дава необятни
възможности в съвременния моден дизайн, позволява да се
постигне изискана визия, да се акцентира върху отделни
детайл, да се получат нови оригинални модели с нови
силуети, дължини, стилове. Представената модна колекция
от шест модела разкрива как геометрията влияе при
проектирането облекло с елементи от различни епохи.
На фигура 1 е показан модел на Дамска ежедневна
рокля изработена от трикотаж в синьо и жълто с компютърно
проектиран принт. Вписва се във формата на правоъгълник.
Цветово и конструктивно наподобява облеклото в Древен
Египет, има високо разположена талия, ръкавите са реглан ,
долната част е леко обемна в областта на ханша. Под бюста
е изработен колан с извита форма, подчертаващ линията на
бюста.

Фигура 1. Дамска рокля с геометричен принт в
синьо и жълто, вдъхновена от Древен Египет
Фигура 2 представя дамска рокля с елементи от древногръцкото облекло.
Геометрията присъства в аксесоарите: фибули в областта на талията, чрез
която постигната драпировка под диагонал странично на талията. Другата
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фибула оформя едностранна драпировка на рамото. На фибулите е
изобразена стилизирана бягаща вълна – елемент характерен за Древна
Гърция. Синият цвят и лесно драпируемата материя, падаща на меки вълни
създават усещане за ефирност, плавност и мекота.

Фигура 2. Дамска официална рокля с
геометрични елементи в аксесоарите

Фигура 3. Дамска рокля с геометрични
елементи в стил от 60-те години

Следващият модел фигура 3 е на дамска ежедневна рокля в
трапецовиден силует с дължина над коляното и едри геометрични фигури,
характерни за стилът на 60 те години на 20 век. Роклята е изработена от
неопрен в два цвята, актуални за сезона, черно и горчица. Деколтето е
обработено с допълнително парче и имитира яка. На предната част на роклята
са вградени редуващи се елементи в черно и цвят горчица, като в горната част
на роклята те са под формата на квадрати а в долната част имат дъговидна
форма.
Четвъртият модел, представен на фигура 4, е туника без ръкав, със столче
яка и скрито закопчаване на предната част. Изработена е в оранжев цвят от лен
. В долната част туниката е с асиметрични лява и дясна предна част с което се
постига раздвиженост на конструкцията. Усещането за движение се постига и с
волана в областта на раменете, който пада меко и покрива част от ръцете. Тук
влиянието на геометрията е постигнато в конструктивното решение чрез
комбинацията от диагонали, прави линии и вълнообразни линии.
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Фигура 4. дамска блуза с геометрия в
конструкцията-вълнообразни и прави
строги линии

Фигура 5. Дамски костюм от кожа и
неопрен с геометрични форми във
футуристичен стил

Моделът на фигура 5 представлява дамски костюм във футуристичен
стил. Изработен е от кожа и неопрен в черно и бяло. Сакото е с дължина до
средата на ханша и асиметрично скрито закопчаване.
Геометричността е постигната чрез конструктивни
срязвания под диагонал, отделните части са съединени
посредством неопренова основа. Ръкавите са дълги с
вградени неопренови ленти над лакътя, в долната част са
пришити ципове.Клин панталонът е силно втален, изграден
е от вградени в неопрен кожени елементи, в долната част
по линията на пречупване са вградени ципове.
Последният модел представен на фигура 6 е на рокля
изцяло в геометричен стил, силуета наподобява по форма
два триъгълника, роклята е с бюстие в горната част, корсет,
долната част е решена в геометричен стил, вдъхновен от
конструкцията на рицарска броня, целият тоалет е
конструиран от елементи с правоъгълна форма.

Фигура 6. Дамска рокля с елементи от
средновековен костюм и геометрия в силуета

82

th

27 INTERNATIONAL CONFERENCE „MANAGEMENT AND QUALITY” for YOUNG SCIENTISTS
11 ÷ 12 May 2018, Yambol, Bulgaria

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключени може да се обобщи че геометрията играе важна роля при
създаване на съвременното облекло. Тя е служила за вдъхновение, както в
минали исторически периоди, така и днес и е важен инструмент в ръцете
модните дизайнери. Чрез прилагането на геометричните закони можем да
постигнем различни цели:
 Да създадем нови уникални принтове;
 Да създаваме нови конструкции;
 Да придаваме обем или оптически да смаляваме фигурата.
Облеклото и в миналото и днес е подчинено на законите на геометрията,
това ни дава възможност да проектираме облекла с елементи от различни
исторически епохи. В следстви от това може да се направят следните изводи:
 Геометрията е непреходен елемент при създаването на модни
колекции, тя присъства в аксесоари, облекло, прически.
 Геометрията позволява да се проектира облекло с нови, компютърно
проектирани геометрични принтове, особено актуални в момента.
 Чрез използване на геометрията в облеклото могат да се постигат нови,
необичайни конструкции и пластични решения.
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SURVEY OF LOADING OF THE GRAIN TANK IN THE WHEAT HARVESTING
Dragomir Dragoev
Trakia University, faculty of Technics and technologies,
38 Graf Ignatiev str., Yambol, Bulgaria, e-mail: drago_dr13@abv.bg
Abstract: The harvesting organization has an impact on the productivity of the
grain harvesters. One way to increase the efficiency of these machines is to examine
the unloading of the grain tank under the various modes of operation that is the
subject of the present work. The study was conducted with a harvester in wheat
harvesting. The grain tank unloading time is recorded by timing in three engine
operating modes. The results obtained show that when the engine speed is reduced,
the flow rate of the unload auger decreases, the difference between the theoretical
and the design flow is higher at higher engine frequencies. The nominal rotation
speed of the engine crankshaft is 1980 min-1 for a minimum of 115 s for unloading
the grain tank.
Keywords: Combine Harvester, Unloading the grain tank
ИЗСЛЕДВАНЕ РАЗТОВАРВАНЕТО НА БУНКЕРА НА
ЗЪРНОКОМБАЙН ПРИ ЖЪТВА НА ПШЕНИЦА
Драгомир Драгоев
Катедра „Машинно инженерство”, Факултет „Техника и технологии”, Тракийски
университет 8600 Ямбол, ул. Граф Игнатиев 38, e-mail: drago_dr13@abv.bg
Резюме: Организацията на жътвата оказва влияние върху
производителността на зърнокомбайните. Един от начините за повишаване
на ефективната работа на тези машини е изследване върху
разтоварването на бункера при различни режими на работа, което е обект
на настоящата работа. Изследването е проведено със зърнокомбайн при
прибиране на пшеница. Времето за разтоварване на бункера е отчетено
чрез хронометриране при три режима на работа на двигателя. Получените
резултати показват, че при намаляване на честота на двигателя намалява
дебита на разтоварващия шнек, разликата между теоретичния и
конструктивния дебит е по-голяма при по-висока честота на двигателя.
Установената номинална честота 1980 min-1 на въртене на коляновия вал
на двигателя, при която се получава минимално време от 115 s за
разтоварване на бункера.
Ключови думи: Зърнокомбайн, Разтоварване на бункера
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Жътвата на пшеница трябва да се извършва в кратки срокове, за да се
предотвратят загубите от оронване на зърното и евентуалните щети от
неблагоприятни климатични условия. Организацията на жътвата може да окаже
съществено влияние върху производителността на зърнокомбайните.
Разтоварването на зърнения бункер на комбайна може да се извършва в
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полето или извън него в зависимост от условията на работа и използваните
транспортни средства. Разтоварването извън полето води до увеличаване на
общото време за разтоварване, а от тук и до намаляване на
производителността на комбайните [1,4, 5, 6]. Установено е, че в зависимост от
мястото на разтоварване на зърнокомбайна, времето за разтоварване е между
18 и 24 % от общото време на работата му на полето [5].
Разтоварването на комбайните в над 90 % от случаите у нас се извършва
предимно в спряло положение [4]. В сравнение с разтоварването в движение
това може да доведе до значително намаляване на производителността в
зависимост от обема на бункера [3, 7].
Разтоварването на бункера на зърнокомбайна е свързано с изпълнението
на редица операции извършвани от комбайна и транспортното средство като
спиране на комбайна след включване на сигнализацията за пълен бункер,
отваряне на разтоварващия шнек, изчакване на транспортното средство,
включване на шнека, и разтоварване на бункера и др. Оптимизирането на
продължителността на тези операции води до увеличаване на
производителността на зърнокомбайна и увеличаване времето на същинската
работа на полето [2,4, 7].
Една от операциите в процеса на разтоварване на бункера е
разтоварването му, т.е времето от включване на разтоварващия шнек до
изключването му. Продължителността на тази операция зависи от параметрите
на разтоварващия шнек, обема на зърнения бункер и от режима на
разтоварване на зърнокомбайна, т.е от честотата на въртене на вала на шнека
[7]. Според някой изследвания действителното време за разтоварване е 142,8%
спрямо теоретичното и се използва средно 73,1% от теоретичния дебит на
разтоварващия шнек [8,9]. Тези изследвания са извършени в реални
производствени условия без да се отчита честотата на въртене на коляновия
вал на двигателя по време на разтоварване.
Целта на настоящата работа е да се установи времето на разтоварване на
бункера на зърнокомбайна при различни режими на работа на разтоварващия
шнек.
2. МАТЕРИАЛ И МЕТОД
Изследването е извършено през жътвената кампания на 2017 г. в
землището на с. Дряново на зърнокомбайн CLAAS LEXION 570.
Зърнокомбайнът е с обем на зърнения бункер 10500 l, дебит на разтоварващия
шнек 100 l/s, ширина на хедера 7.5 m. Прибираната култура е пшеница сорт
Енола. Средният добив е 590 kg/da, а средната влажност отчетена от бордовия
влагомер на зърнокомбайна – 12,2%.
Времето за разтоварване на бункера е отчетено чрез хронометриране при
трите режима на разтоварване на зърнокомбайна с честота на въртене на
коляновия вал на двигателя 1200, 1400 и 1980 min-1. На фиг. 1 е показан пулта
за управление на зърнокомбайна и превключвателя, чрез който се регулира
честотата на въртене.
Честотата на въртене на вала на шнека е измерена с цифров оборотомер
AXIO MET AX-2901. Извършени са 60 измервания, за обработка на резултатите
е използвана средна аритметична стойност.
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Фиг. 1. Пулт за управление на зърнокомбайн CLAAS LEXION 570:
1 – превключвател за управление честотата на въртене
на коляновия вал на двигателя
Теоретичното време за разтоварване на зърнения бункер при използване
на конструктивния дебит на шнека (𝑞𝑘 ) се изчислява по следната формула:
𝑉

𝑡т = 𝑞 ,
𝑘

𝑠

,

(1)

където V е обемът на зърнения бункер, l;
𝑞𝑘 – конструктивният дебит на разтоварващия шнек, l/s.
Действителното време за разтоварване на зърнения бункер (td) се
определи чрез хронометриране на периода от включване на разтоварващия
шнек до изключването му. Измерената средна стойност се използва за
определяне на действителният дебит (𝑞𝑑
) на разтоварващия шнек на
зърнокомбайна по зависимостта:
𝑉

𝑞𝑑 = 𝑡 ,
𝑑

𝑙/𝑠

,

(2)

𝑡𝑑 – средна стойност на времето от включване на разтоварващия шнек до
изключването му, s.
3. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
В таблица 1 са показани резултатите от експерименталното изследване.
От таблицата се вижда че промяната на честотата на въртене на двигателя на
комбайна води до значително изменение на дебита на разтоварващия шнек и
времето за разтоварване.
На фиг. 2 е показано изменението на честотата на въртене на
разтоварващия шнек в зависимост от честотата на въртене на коляновия вал
на двигателя. Между двата параметъра съществува линейна зависимост.
Вижда се че, при разтоварване на даден материал, в случая пшеница,
честотата на въртене на шнека е по-малка от честота му на въртене без
разтоварващ материал. С нарастване на честотата на въртене на коляновия
вал на двигателя, разликата между честотата на въртене на шнека без и с
материал нараства в абсолютни стойности – от 10 до 40 min-1 съответно при
1200 и 1980 min-1. В относителни стойности намаляването на честотата на
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въртене при разтоварване на пшеница е съответно с 2,8% и 6,5 %.
Таблица 1. Резултати от експерименталните изследвания
Честота на въртене на
двигателя, n, min-1
1200
1400
1980

Показатели
Честота на въртене на разтоварващия шнек без
разтоварващ материал, n, min-1
Честота на въртене на разтоварващия шнек при
разтоварване на пшеница с влажност 12,2%, n, min-1
Теоретично време за разтоварване t,s
Действително време за разтоварване t,s
Процентно изменение на действителното време за
разтоварване спрямо теоретичното, %
q д -действителен дебит l/min
конструктивен дебит, l/min
Процентно изменение на действителния дебит
спрямо констроктивния,%

360

430

610

350

400

570

190

160

105
115

180.9

152.4

109.5

55

66

91
100

55

66

91

Фиг.2. Изменение на времето за разтоварване на бункера в зависимост от
честотата на въртене на двигателя
Намаляването на честотата на въртене на шнека води до намаляване на
дебита му, както е показано на фиг. 3. Конструктивният дебит на шнека при
номинална честота на въртене на коляновия вал 1980 min-1 е 100 l/min. При
разтоварване на пшеница отчетеният действителен дебита е 91 l/min, тоест
91% от теоретичния, което се дължи на по-ниската честота на въртене на
шнека. Намаляването на честотата на въртене на коляновия вал на двигателя
води до намаляване на дебита на разтоварващия шнек, като при честотата на
въртене на коляновия вал на двигателя 1200 min-1 дебитът е 55% от
конструктивния. Намаляването на дебита на шнека от своя страна води до
увеличаване на времето за разтоварване на бункера.
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Фиг.3. Изменение на дебита на разтоварващия шнек на зърнокомбайн
На фиг.4 е показано изменението на времето на разтоварване на бункера
при различна честота на въртене на коляновия вал на двигателя. Вижда се, че
при номинална честота на въртене (1980 min-1) теоретичното време за
разтоварване е 105 s а действителното е 115 s, т.е. действителното време за
разтоварване е с 9,5% по-голямо от теоретичното. При ниска честота на
въртене на коляновия вал на двигателя (1200 min-1) времето за разтоварване
достига 190 s или е с 80,9% повече от теоретичното при номинална честотата
на въртене на коляновия вал на двигателя от 1980 min-1. Действителното време
за разтоварване при честота 1200 min-1 е с 65,2 % по-голямо от разтоварването
при честота 1980 min-1.

Фиг.4. Изменение на времето за разтоварване на бункер за зърнокомбайн
4. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
От извършеното изследване на разтоварването на зърнения бункер на
комбайна при трите режима на разтоварване с честота на въртене на
коляновия вал 1200, 1400 и 1980 min-1 се установи, че:
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 Действителната честота на въртене на разтоварващия шнек е по-малка
от теоретичната с 2,8 - 6,5 %, като с увеличаване честотата на въртене
на коляновия вал на двигателя тази разлика се увеличава.
 При разтоварване на номинална честота на въртене (1980 min-1)
действителният дебит на разтоварващия шнек е 91% от теоретичния, а
при минимална честота на въртене (1200 min-1) – 55%.
 Действителното време за разтоварване е с 9,5 – 80,9% по-голямо от
теоретичното съответно при номинална и минимална честота на
въртене на коляновия вал.
 Използването на минималната честота въртене на двигателя при
разтоварване води до увеличаване на времето за разтоварване с
65,2 % спрямо разтоварването при номинална честота.
За намаляване на времето за разтоварване на бункера и постигане на
максимална
производителност
на
зърнокомбайна
се
препоръчва
разтоварването на бункера да се извършва при номинална честота на въртене
на коляновия вал на двигателя.
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RELATIONSHIP BETWEEN THE CATEGORIES OF
COMPETENCE AND COMPETENCIES IN THE CONTEXT
OF PROFESSIONAL PEDAGOGICAL COMPETENCE
Elena Georgieva – PhD student in Technical University - Sofia, IPF - Sliven
Abstract: In the context of the competence-based approach in education, two
concepts - competence and competencies, which in reality are often used as
synonyms. Not taking into account the meaningful differences between the two
concepts could create the possibility of misunderstandings, gross errors, difficulties in
the implementation the competence-based approach. The theoretical analysis of
publications related to this point shows that competency is an integrated concept,
has a larger volume and a richer content constructed by the respective
competencies. Competencies are an expression of preparedness, accessibility to
specific educational activities and more specific goals, always tied to the
operationalization of subjective expression.
Professional pedagogical competence includes three key competencies that
should be developed by teachers: - working with others - working with knowledge,
technology and information; - working with society. (Key Competences, European
Reference Framework, MES, C, 2010) The competencies for these key competences
are derived from the new realities in the educational space.
Key words: Competence, competencies, pedagogical competence, key and
professional competencies.
ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КАТЕГОРИИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТ И КОМПЕТЕНЦИИ В
КОНТЕКСТА НА ПРОФЕСИОНАЛНО ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ
Елена Георгиева – докторант в ТУ - София, ИПФ - Сливен
Резюме: В контекста на компетентностния подход в образованието
се използват две понятия – компетентност и компетенции, които в
практиката често се използват като синоними. Неотчитането на
смисловите различия между двете понятия създава възможност за
недоразумения, груби грешки, затруднява се реализирането на
компетентностния подход. Теоретичният анализ на публикации свързани с
това отношение показват, че компетентността е интегрално понятие,
има по-голям обем и по-богато съдържание, конструирано от съответни
компетенции. Компетенциите са израз на подготвеност, достижимост в
конкретни педагогически дейности и на по-конкретни цели, винаги
обвързани с операционализирането на субектната изява.
Професионалната педагогическа компетентност включва 3 ключови
компетентности, които следва да се развиват у учителите:
‒ за работа с другите;
‒ за работа със знания, технологии и информация;
‒ за работа с обществото (Ключови компетентности. Европейска
референтна рамка. МОН,С., 2010).
Изведени са компетенциите към тези ключови компетентности
съобразно новите реалности в образователното пространство.
Ключови
думи:
компетентностен
подход,
компетентност,
педагогическа компетентност, ключови и професионални компетенции
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В Стратегията на Европейския съюз (ЕС) „Европа 2020“ за интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж се определят конкретни цели, една от които е
да се осигури нов подход към образованието - компетентностния подход.
В този контекст един от проблемите, по който няма единно мнение е този
за интерпретацията на понятията „компетентност” и „компетенция”. В
литературата двете понятия често се ползват като синоними, без да имат
съдържателно припокриване поради общата им етимология, като производни
на глагола „competerо” (съвпадам, съответствам, съм способен), или поради
неточен превод, поради общият им корен (от английски „competence” и
„competency”), веднъж се превеждат - компетентност, друг път - компетенция. В
същото време те имат различен смисъл, доколкото са произлезли от различни
думи: съществителното компетенция - “competentia” (фр. “competence” - точно
съотношение; право на едно лице да решава; задълбочените познания на
специалист в дадена област), и компетентност от прилагателното „competens”
(competent - подходящ, експертен, квалифициран, способен, знаещ) (Български
етимологичен речник 1971, 1979; Petit Larousse illustre, 1979). Това затруднява
различаването на понятията и тълкуването им, като в някои случаи, при все поналагащата се употреба на двете понятия в нормативно-ресурсната база (в
образованието, педагогиката, икономиката), прави го и опасно при некоректно
боравене и не отчитане на дадените смислови различия.
Сравнителният семантичен анализ показва различията между двете
понятия. Компетентността е по-обхватно, интегрално понятие, има по-голям
обем и по-богато съдържание, интерпретира се като доказано, актуално
проявление на личностни качества, основна характеристика, особености на
индивида и показва завършеност, резултат от действието, дейността
(Хуторский, A. 2002). Тя е “интегрално личностно свойство (качество), като
система от компетенции, структурирани по определен начин, и интегриращи
знания, умения и отношения на индивида …”. Компетентността може да се
разглежда като съществуваща възможност (потенциал) за изпълнение на
дейността в перспектива. Тя се проявява и доказва в и чрез съответната
дейност (професионална, учебна или друга), упражнявана с помощта (чрез)
съответните компетенции ( Н. Цанков,2010).
Компетенциите се разглеждат като „вътрешни, потенциални, скрити
психологически новообразувания (знания, умения, отношения)“ (Хуторский, A.
2002). Те отразяват предметно-дейностното съдържание на общото
образование и са призвани да обезпечат комплексното достигане на неговите
цели. Компетентностите структурират компетентността, израз са на
подготвеност, приспособимост, достижимост на по-конкретни цели, винаги са
обвързани с операционализирането на субектната изява.
Компетентността изисква поне минимален опит от приложение на
съответната компетенция, за дейност в дадена сфера (Европейска
квалификационна рамка за учене през целия живот, Национална стратегия за
УЦЖ, 2014).
Компетентният човек може адаптивно и гъвкаво и да активизира и
използва своите знания, умения, нагласи, за да организира и преследва целите
си, т.е той знае своите възможности, ограниченията си и избира и оформя
среда, в която може да действа компетентно и да се чувства ефективен и
удовлетворен. Компетентността осигурява постигането на по- висока степен на
свързаност между индивидуалния опит и социалните цели на личността.
Същността на компетентността предполага в нейната структура три
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компонента: познавателен, който е свързан със знанията и умения в дадена
област; рефлексивен, който включва вътрешното отражение на условията в
дадена ситуация, представата за себе си и своите възможности и отношението
между тях. От това съотношение се получават субективните критерии за
ефективността на собствените действия, чувство за възможности, за собствена
ценност, за ефективност. Третият компонент е стимулативният, който е
свързан с особеностите на осъществяваното действие, решение или поведение
в конкретна дейност съобразно съотношението между познавателния и
рефлексивен компонент.
Концепцията за учене през целия живот (УЦЖ) се основава на две ясно
разграничени групи компетентности, които си взаимодействат и могат да бъдат
овладени едновременно или поотделно:
‒ Ключови компетентности - “съвкупността от основни (преносими)
знания, умения и нагласи, оценъчни отношения, без които не е възможно
осъществяването на дадена дейност, поведение, решение подкрепящи
социално-личностната и професионална реализация и интеграция на човек. Те
имат значителна продължителност и осигуряват варианти на адаптивно
поведение, действие или решение в различни ситуации. Ключовите
компетенции се разглеждат като преносим мултифункционален комплекс от
знания, умения и поведение, от които се нуждае всеки индивид за личностното
си реализиране и развитие, за вписването му в средата и за професионалната
му реализация.
‒ Професионални компетентности - свързани са с професионалните
знания, умения и способности, които трябва да притежават работещите или
учените / изследователите в дадена професионална област.
Като цяло ключовите компетентности не могат адекватно да компенсират
недостатъка на специфичните (професионални) компетентности. Шепер Х.
(2007) въвежда понятието активна компетентност, която включва: „ключови
компетентности + професионални компетентности“.
В този контекст в спектъра на професионално-педагогическата дейност се
диференцират:
1. Ключови, универсални компетентности - необходими за всяка
професионална дейност на педагога и са свързани с неговите успехи в
нея при динамично променящи се образователни реалности: социалноличностни, граждански, общокултурни, общонаучни, инструментални.
2. Специфични компетенции - отразяват спецификата на конкретна
педагогическа дейност, свързана с постигане на конкретни цели. Те са
израз на реализацията на ключовите и базовите компетентности в
областта на конкретната професионално-педагогическа дейност.
В контекста на професионалната компетентност специфичните
компетенции са «онези професионални умения и способности, които
гарантират ефективност на изпълнение на работата, могат да бъдат родови –
когато се отнасят до група сродни длъжности, и видове – когато засягат една
длъжност» (К. Солакова, 2015).
Педагогическата
компетентност
е
една
от
професионалните
компетентности, която се дефинира като „индивидуално-интегрална качествена
характеристика на субекта - учителя на дейността, цялостно състояние и
готовност на личността за осъществяването ѝ”, за реализиране на всички
професионални функции свързани с професионалната дейност на учителя. Тя
се определя като „система от професионални компетенции“, които от своя
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страна са дефинирани като инвариантни – общи за всички педагози и
вариативни – специфични за определена специалност“ (В. Найденова, по К.
Солакова, 2015).
Професионално-педагогическата компетентност се формира като продукт
от подготовката в педагогическите специалности във ВУЗ, в която от
изключително значение е неговият практически аспект.
В практически план компетентностният подход се реализира чрез
конструиране на „компетентностни модели в качеството им на интегрирана
система от взаимодопълващи се компетентности и съответни компетенции,
които задават стандарта на поведение и дейност във връзка с изпълнението на
определена професионална роля и гарантират желан резултат.” (К. Солакова,
2015). В този смисъл компетентностите и съответните компетенции задават
стандарт на професионално педагогическата подготовка като процес и като
резултат.
Европейската комисия извежда три ключови компетентности,които следва
да се развиват у учителите:
- за работа с другите;
- за работа със знания, технологии и информация;
- за работа с обществото(Към европейската квалификационна рамка за
учене през целия живот. Ключови компетентности. Европейска референтна
рамка. МОН, С., 2010).
Цел на настоящето изследване е в контекста на тези три професионално
педагогически компетентности да се изведат съответните специфични
компетенции.
Ключовата компетентност за работа с другите интегрира социалната и
комуникативна компетентност като ядро на професионалния профил на
педагогическия специалист и на функционалното им значение в
професионалната му дейност. Те са сложни и комплексни по своя характер,
определят се като фактор за ефективно личностно и социално развитие и
функциониране. «Може да се приеме, че те са онези «клъстери» от
многофункционални личностно и социално значими знания, умения, нагласи,
отношения, мотивация, претенции, ценности, убеждения и стил на общуване,
които се проявяват във всяка ситуация и които позволяват на личността
самостоятелно или съвместно с другите да реализира цели в професионалната
педагогическа дейност по адекватен и приемлив контекст начин» (К. Солакова,
2015).
Ключовата социална компетентност включва следните компетенции:
‒ адекватно себепознание, самооценяване и саморегулиране в контекста
на професионално педагогическата дейност;
‒ взаимно познаване и доверително отношение, взаимно приемане и
подкрепяне;
‒ конструктивно разрешаване на конфликти и проблеми във
взаимодействията, изграждане на положителни взаимоотношения;
‒ използване на социално-педагогически техники, т.е комплекс от умения
за пълно, искрено и ярко себеизразяване с цел постигане на
максимални резултати в педагогическата дейност, саморегулация
съобразно конкретната учебна ситуация;
‒ използване на стратегии за управление на процесите в класната стая,
за създаване на среда за индивидуални и съвместни дейности, за
взаимен контрол и оценка, за подкрепа и развитие на умения за учене,
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диалогичност и изграждане на положителни социални взаимоотношения
в контекста на ученето и общуването, приобщаване на основния
социален партньор – родителите.
Комуникативната компетентност има три страни: познавателна,
афективна и поведенческа.
Познавателната обхваща: разбирането за човек като партньор в
общуването; разбирането на ситуацията на общуване в определен контекст ;
осмислянето на взаимодействието между участниците в комуникативната
ситуация.
Афективната страна е насочена към оценъчната и регулативна страна на
поведението в общуването .
Поведенческата страна е израз на умението да се използват гъвкаво
вербални и невербални комуникативни средства.
От тази позиция комуникативната компетентност включва следните
компетенции:
‒ рефлексивен аспект на разбиране;
‒ социален аспект на обединяване на гледните точки и връзка с другите;
‒ авторефлексен аспект на самооценка и експресия - комуникация - точно
и недвусмислено общуване с другия;
‒ компетенция за развиване на стратегия за дидактическо общуване и
поведение, за създаване на емоционално благополучие.
Другата ключова компетентност свързана с професионалната
пригодност на учителите е за работа със знания, технологии и
информация.
Този вид компетентност предполага да се включват следните
компетенции:
‒ задълбочено познаване на различни аспекти на преподаването и
ученето;
‒ знания за научната област и за учебното съдържание на конструирания
за дидактически нужди учебен предмет;
‒ знания за преподаването на специфичното учебно съдържание и за
ефективното му усвояване, за използване на интердисциплинарен
подход;
‒ прилагане на педагогически нововъведения', компетенции свързани с
прилагане на иновативни подходи за учене, за използване на
подходящи подкрепящи стратегии при педагогическото взаимодействие
с учениците, за стимулиране на техния учебен потенциал и начинът по
който те възприемат, разбират, осмислят, усвояват и прилагат учебното
съдържание;
‒ компетенции за ориентиране и решаване на стандартни и нестандартни
професионални ситуации;
‒ гъвкаво прилагане на ключовите компетентности включително тяхната
промяна и трансфер по необходимост;
‒ компетенция за контролна диагностично-прогностична дейност, за
контрол и самоконтрол, за оценяване и самооценяване;
‒ компетенции за съветване, консултиране, оказване на подкрепа и
насърчаване чрез менторство;
‒ компетенция за стимулиране на ученето, независимо от учебния предмет,
използване на стратегии за преодоляване на познавателни трудности;
‒ компетенция за разбиране на възможностите на технологиите за
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репрезентиране на предметното знание, как могат да се използват, за
да надграждат върху тях новите знания и умения;
‒ познаване на педагогическите техники и подходи за използване на
конкретни технологии по конструктивни начини за преподаване на
предметното съдържание и в различен образователен контекст, умение
за избор на подходяща технология въз основа на потенциалните й
възможности за реализиране на конкретна образователна цел.
Третата ключова компетентност е за работа с обществото. Новата
образователна реалност поставя акцент върху необходимостта от
преосмисляне на професионалните компетентности и съответните им
компетенции на учителя в контекста на съвременните трансформации на
училището като социокултурна институция и социалните очаквания на
обществото. Това предполага съвместяване на потребностите и интересите на
различните потребители на образователни услуги и по посока засилване на
диалогичността между различни субекти в образователния контекст (Я.
Мерджанова, 2010).
Тя включва следните компетенции:
‒ пълноценно и многоаспектно общуване в и извън преподаването за
изграждане на връзка между поколенията;
‒ компетенция за засилване на диалогичността между различни субекти в
образователния контекст: организационна, експертно-консултанска,
медиаторно-модераторска,
аксиологично-възпитаваща,
социалноинтеркултурна;
‒ изграждане на партньорски мрежи с организации вън от училището за
нуждите на консултирането, кариерното развитие, информалното
образование;
‒ целеполагане и в реализацията на личностни и професионални цели.
Всичко това показва, че в контекста на съвременните трансформации на
училището като социокултурна институция и социалните очаквания на
обществото е необходимо преосмисляне на професионалните компетентности
на педагогическите специалисти както по посока на съвместяване на
потребностите и интересите на различните потребители на образователни
услуги, така и по посока засилване на диалогичността между различни субекти
в образователния контекст.
Изводи
1. Обобщеният
анализ
на
интерпретацията
на
проблема
за
професионално педагогическата компетентност показва:
2. Липсата на диференциране на понятията компетентност и компетенции,
на тълкуване на смисловите им различия, позволява некоректно боравене с
тях, а при все по-налагащата се употреба на двете понятия в нормативноресурсната база (в образованието, педагогиката, икономиката), това
затруднява практическото реализиране на компетентностния подход и
повишаване на качеството и ефективността на образованието.
3. Диференцирането на двете понятия позволява да се изведат:
‒ смисловите различия между тях, взаимната им връзка и зависимост;
‒ комплексът от взаимосвързани променливи компетенции в контекста на
педагогически компетентности в професионалната дейност на учителя,
които влияят върху нейния успех, като при това се излиза извън
традиционните рамки.
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4. В професионално педагогическата дейност диференцирането на двете
понятия според начина на структуриране позволява да се определят:
‒ компетентностите като по-общи комплекси от компетенции, без да са
операционализирани;
‒ компетенциите,
които
структурират
ключовите
педагогически
компетентности, декомпозирани на отделни айтеми, индикатори и други
операционализирани, което улеснява тяхното формиране, развитие и
приложение.
5. Между педагогическите компетентности и компетенции съществува
двустранна връзка – компетенциите са изведени на основата на
компетентностите, последните определят тяхната специфика; от друга страна
компетенциите структурират компетентностите, те са по-динамични съобразно
промените в образователното пространство и промяната на неговото
съдържание, трансформацията им влияе върху промяна на компетентността,
обогатява я.
6. Обучението на студентите бъдещи педагогически специалисти,
предполага по време на академичната им подготовка да се формират и
развиват основите на трите педагогически компетентности (за работа с другите;
за работа със знания, технологии и информация; за работа с обществото), да
се положат основите на съответните им компетенции, но тяхното надграждане,
усъвършенстване, промяна става в течение на цялото кариерно развитие на
учителя чрез самообразование и продължаващо образование съобразното
изискванията на обществото.
7. Ключовите компетентности не могат адекватно да компенсират
недостатъка на специфичните (професионални) компетенции.Те изискват поне
минимален опит от приложение на съответни компетенции за дейност в
педагогическата сфера, което трябва да се осъществява по време на
практическата им педагогическа подготовка.
8. Диференцирането на компетентностите и съответните компетенции
задават стандарт на професионално педагогическата подготовка на студентите
педагози като процес и като резултат.
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STUDENT PORTFOLIO - A FAVORABLE PSYCHOLOGICAL PREMISE
FOR FORMATION AND CONTINUING OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT
OF PEDAGOGICAL STUDENTS
Elena Georgieva – PhD student in Technical University - Sofia, IPF - Sliven
Abstract: The modernization of education is directly dependent on the
preparation of future pedagogues, on the level of their professional - pedagogical
competence. One of the innovative technologies to achieve this goal is the student
portfolio. Its development function is directly dependent on its construction according
to specific features of the personality structure: the core of the personality – “the Self,
the motivational sphere, the operational and the external sphere –informational. This
allows to create situations for each students’ success, to increase self-esteem and
confidence in his / her own abilities; creating conditions for realization in various
pedagogical activities, acquiring reflection skills, enhancing cooperation, and reflex
interaction.
Key words: professional pedagogical competencies, student portfolio
personality structure, pedagogical conditions.
СТУДЕНТСКОТО ПОРТФОЛИО - БЛАГОПРИЯТНА ПСИХОЛОГИЧЕСКА
ПРЕДПОСТАВКА ЗА ФОРМИРАНЕ И ПРОДЪЛЖАВАЩО
ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПЕДАГОЗИ
Елена Георгиева – докторант в ТУ - София, ИПФ - Сливен
Резюме: Модернизацията на образованието е в пряка зависимост от
подготовката на бъдещите педагози, от нивото на тяхната
професионално-педагогическа компетентност. Една от иновативните
технологии за постигане на тази цел е учебното студентско портфолио.
Развиващата му функция е в пряка зависимост от неговото изграждане,
съобразно специфични особености на структурата на личността: ядрото
на личността - „Аз-ът”, мотивационна сфера, операционната и външната
/информационна/ сфера. Това позволява да се създават ситуации за успех на
всеки студент, за повишаване на самооценката и увереността в
собствените му възможности; създаване на условия за реализация в
различни педагогически дейности, придобиване на умения за рефлексия,
засилване на сътрудничеството и на рефлексивното взаимодействие.
Ключови
думи:
професионално-педагогическа
компетентност,
студентско портфолио, структура на личността, педагогически условия.
Болонският процес (2009 г.) маркира нов методологичен подход към
висшето образование – компетентностният подход. Той поставя акцент върху
резултатите от обучението като съвкупност от компететентности и съответни
компетенции, които студентът е способен да демонстрира след завършване на
обучението.
В този контекст, в условията на модернизация на образованието един от
много важните проблеми е подготовката на бъдещите педагози.
Модернизацията на образованието, всички преобразования, които стават в
съвременното училище, се намират в пряка зависимост от личностните
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качества на педагозите, от нивото на тяхната професионално-педагогическа
компетентност, от нивото на тяхната мотивационна нагласа за педагогическа
дейност, от личностното, професионалното и социалното им развитие в
контекста на новата парадигма на образованието „Учене през целия живот“.
Компетентният педагог може гъвкаво и адаптивно да използва своите
знания, умения, нагласи, за да преследва личните си цели - той знае
ограниченията си и избира /оформя/ среда, в която може да действа
компетентно и да се чувства ефективен т.е, има чувство за собствена
компетентност, за Аз – ефективност. Тя отразява вярването на студента, че
може да извърши дадено действие, т.е, обективно да оцени собствените си
възможности и да си поставя разумни цели и очаквания. Професионалната
компетентност на педагогическия специалист осигурява постигането на повисока степен на свързаност между индивидуалния опит и социалните цели на
личността.
Интерпретирането на проблема за формиране и развитие на
педагогическа компетентност у студентите педагози и възможностите в това
отношение на учебното студентско портфолио в контекста на структурата на
личността, позволява да се откроят благоприятните психологически
предпоставки за това.
В хоризонталната структура на личността (Л. Десев, 2010) съществуват
условно няколко подсистеми, които я изграждат. В центъра на тази структура,
ядро на личността е „Аз-ът“. Тя заема висше положение в системата на
личността, регулиращо образувание, чрез което се проявяват постиженията,
резултатите от субектната активност на личността. Тази подсистема е
изградена от представи на човек за себе си, негови нагласи спрямо себе си и
съответстващи самооценки.
Около тази подсистема е мотивационната сфера (мотиви, цели, ценностни
ориентации, социални установки, мечти, идеал). Плътно до нея е
операционната сфера, която включва умения, навици за изпълнение на
действия, операции. Най-външна е информационната сфера, т.е.,
информацията, знания, представи, понятия.
Между отделните подсистеми има двустранна органична взаимовръзка и
взаимно проникване като водещо, централно място има тази на „Аз-а”.
Развитието на подсистемата на „Аз-а“ влияее върху развитието на следващите
подсистеми. В същото време обогатяването на информационната сфера с
педагогическа информация оказва благоприятно влияние обратно върху
другите подсистеми.
Познаването на тези особености на структурата на личността би
допринесло за успешно формиране и развитие на професионално практическа
компетентност у студентите педагози по време на академичната им подготовка.
В този аспект се откроява развиващата функция на учебното портфолио на
студента.
Преди всичко чрез него при целесъобразна организация може да се
стимулира изграждането у студента на съвкупност от представи за себе си като
педагог, на своите установки спрямо себе си в този контекст и съответстващите
им самооценки. В уникалната структура на „Аз-ът“ се разграничават две
подсистеми: от една страна субективната страна на „Аз-а“ на студента, т. е,
стимулиране у него като субект на професионалната дейност на педагогическо
мислене, умения и действия – субстанционално „Аз”. От друга страна,
студентът като обект на познание или рефлексивно „Аз”, в което кристализира
98

th

27 INTERNATIONAL CONFERENCE „MANAGEMENT AND QUALITY” for YOUNG SCIENTISTS
11 ÷ 12 May 2018, Yambol, Bulgaria

обектната страна на „Аз-а“, т.е. изградената въз основа на рефлесивен анализ
представа на студента за себе си, неговият „Аз- образ“, „Аз-концепцията“ му за
себе си като педагогически специалист. „Аз – образът“ на студена е резултат от
собственото себепознание и самооценка по време на академичния етап в
професионалното му развитие, както и в по-нататъшното им изграждане като
специалисти чрез учене през целия живот.
Изграждането на професионално-личностния „Аз-образ” на студента
педагог е резултатно, ако се засегнат централните аспекти на неговия „Азобраз”, цялостната система на „Аз-а“ т.е, представата му за себе си като
педагог, преосмислянето на знания, умения, нагласи, преоценка на ценности,
на ядрени мотиви, които са важни съставящи елементи на саморегулационното
ядро на „Аз”. Формирането на „Аз-а” на студента като педагог като
саморегулираща се система е показател за развитието му като специалист и
най-мощен
субективен
фактор
за
неговото
самообразование
и
самоусъвършенстване.
Важно значение при формирането и развитието на професионална
компетентност у студентите педагози са мотивите за педагогическа дейност. В
този контекст мотивите за „успех и неуспех” имат силно мотивиращо
въздействие. Успехът означава субективно психично състояние, преживяването
на факта на успешния завършек на педагогическото действие. Успешните
действия стимулират претенциите на студентите, повишават тяхната увереност
и субектна активност в процеса на практическата си педагогическа подготовка.
Успехът играе ролята на позитивно подкрепление за положените усилия, а това
се превръща в подбудителна сила за нова активност – студентът се стреми да
се почувства значим, „защото потребността от успех е потребността на
личността от самата себе си” (Николов Л., 2001). Това от своя страна
допринася за развитие на следващата подсистема – операционната, като
стимулиране на стремежа за непрекъснато обогатяване, надграждане и
усъвършенстване на уменията за педагогическа дейност, за развитие на
професионално-рефлексивни умения. Целта е да се изгради система от
осъзнати рефлексивни действия и операции, насочени към разбиране,
осмисляне и оценка на собствената педагогическа дейност и поведение. Такава
система има специфичен характер, който се определя от нейните функции –
интегративна
и преобразуваща.
В този контекст тя обеспечава
усъвършенстването и успешността на всяка конкретна педагогическата дейност.
Учебното студентско портфолио изградено съобразно тези специфични
особености на структурата на личността, позволява да се формира и развива
педагогическата компетентност още по време на академичната подготовка на
студентите педагози.
Развиващите му възможности се открояват ярко в неговата философия,
която се изразява в:
- преместване на акцента от това какво студентът не знае и не умее, към
това което той знае и умее по даден проблем, тема, по даден предмет;
- интегриране на количествената и качествената оценка на дейността на
студентите;
- поставяне на ударение от оценката на преподавателя, върху
самооценката на студента (Гюрова В., В. Божилова, 2008).
Концепцията на учебното студентско портфолио и неговата развиваща
функция се обуславя от четири основни принципа при формиране на
професионалната педагогическа компетентност: принцип на психическа
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поддръжка;
ситуативност
във
взаимодействието;
системност
и
продължителност; рефлексивност и самоефективност.
Тези основни принципа разглеждани през призмата на структурата на
личността, позволяват да се използва учебното портфолио като инструмент за
развитие на професионално-творческата насоченост на студентите като
субекти на собственото професионално изграждане и развитие, като субекти на
вътрешния «Аз-образ» на педагози.
В този контекст целите и задачите на студентското портфолио са свързани със:
- създаване на ситуации за успех на всеки студент, повишаване на
самооценката и увереността в собствените му възможности;
- максимално разкриване на индивидуалните способности и постижения
на всеки студент, създаване на условия за неговата реализация в
различни педагогически дейности;
- развиване на готовност за творческа дейност, развиване на мотивация
за по нататъшно творческо развитие;
- придобиване на навици за самооценка, формиране на умения за
самоанализ на собствени интереси, склонности, потребности да се
съпоставят с възможностите, които имат, т.е. умения за рефлексия;
- засилване на сътрудничество, осъществяване на рефлексивно
взаимодействие между академичен ментор, учител-ментор, ментор-студент
от горните курсове, състуденти и обучавани в процеса на практическата
педагогическа подготовка на студентите педагози (Бинев Д., 2014).
Постигането на тези цели и задачи, обезпечаването на ефективност на
използването на студентското портфолио по време на академична подготовка
се осигурява чрез съвкупност от педагогически условия: формиране на
практическата професионална компетентност на малки стъпки; конструиране на
ситуации на успех, използвайки разнообразни способи; стимулиране на
позитивно отношение към себе си, към своята педагогическа дейност и
поведение чрез развитие на положителна мотивация и самопознание;
създаване на ситуации на взаимопознание и взаимодействие; подбуждане на
студентите към осъществяване на рефлексивни действия (проективни, текущи,
ретроспективни); обезпечаване на постепенно усложняване на учебните
задачи, на учебно-познавателната практическа дейност; използване на
индивидуални и групови маршрути от задачи; субект-субектно взаимодействие
между ментори и студенти, между състуденти, между студенти и ученици;
развитие на формите на субективния контрол от външен (екстернален) към
вътрешен (интернален).
В този контекст учебното портфолио допринася за преодоляване на
съществуващата инерция, вътрешната съпротива за осъществяване на
системна, изискваща време работа свързана със съставяне и поддържане на
портфолиото. Това преодоляване се реализира без външен натиск и кризисни
реакции, без уязвяване на самолюбието и собствената самооценка.
Чрез учебното студентско портфолио в процеса на различните видове
педагогическа практика се стимулира формирането и развитието на
професионални рефлексивни умения, навици за изпълняване на различни
дейности и операции в контекста на съвременните изисквания на обществото
към педагогическата дейност - компетенция за контролна диагностичнопрогностична дейност, за самоконтрол, за оценяване и самооценяване;
компетенции за съветване, консултиране, оказване на подкрепа и насърчаване
чрез менторство и др.
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Учебното студентско портфолио стимулира познавателната активност на
студентите, свързване на теоретичните знания с практиката, търсенето на
допълнителна информация в сферата на педагогическата дейност,
ориентиране в сферата на педагогическите иновации, в алтернативните
педагогически технологии, в сферата на информационните технологии, за
възможностите за саморазвитие и усъвършенстване.
Изводи
1. Учебното студентско портфолио се определя като една от
съвременните технологии за професионалната подготовка на студента
към бъдещата педагогическа дейност.
2. Познаването на структурата на личността позволява да се използват
целенасочено ресурсите на студентското портфолио за формиране и
развитие на педагогическата компетентност и съответните компетенции,
стимулира прехода от външен контрол към самоконтрол и реализиране
на себе си в качество на педагог в процеса на академичната подготовка.
3. Учебното студентско портфолио има съдържателния и структурен
ресурс да бъде детерминираща професионална стратегия на личността
на студента и благоприятна психологическа предпоставка за неговото
продължаващо професионално самообразование и развитие.
4. Технологията на портфолиото служи от една страна като показател за
готовността на студента за самостоятелна педагогическа дейност, от
друга - променя характера на неговата учебна дейност и като цяло
прави по-ефективна професионално-практическата му подготовка.
5. Портфолиото на студента като технология има три аспекта:
а) форма за представяне на резултатите от професионално практическата
дейност на обучавания (портфолио на натрупване на практически
педагогически опит - „портфолио на натрупването”);
б) способ за рефлексивно отделяне и оформяне от студента на процеса и
резултата от професионално-практическата си дейност – „портфолио от
рефлексивен вид”;
в) способ за организация на взаимодействието на субектите на
образователния процес („портфолио на процеса”).
6. Портфолиото на студента отразява индивидуалната траектория на
неговото развитие, позволява да се прояви динамиката на
професионалното
и
личностно
израстване
на
бъдещия
професионалист, способства за развитие на неговата рефлексия и
самооценка, поддържа неговото самоопределение и самореализиране.
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ANALYSIS OF THE POTENTIAL AND POSSIBILITIES
FOR UTILIZATION OF GEOTHERMAL ENERGY
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Abstract
The implementation of the European policy to increase the use of renewable
energy sources in the EU Member States' energy mix outlines the importance of
analyzing their potential in specific regions and evaluating the effectiveness of their
use.
The aim of the present study is to analyze the potential of geothermal energy in
Europe, the forecasts for the development of the sector and the possibilities for
enhancing the efficiency of recovery.
The report analyzes and draws conclusions on the main directions for
development in the sector.
Keywords: renewable energy, geothermal energy, geological potential

АНАЛИЗ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ
Желязко Желязков, Нели Георгиева, Красимир Иванов
Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“,
ул. Граф Игнатиев 38, 8602, Ямбол, България, nely.georgieva@trakia-uni.bg
Резюме
Изпълнението на Европейската политика за увеличаване използването на
възобновяеми енергийни източници в енергийния микс на държавите-членки на
ЕС очертава важността на въпроса за анализ потенциала им в конкретните
региони и оценка ефективността от тяхното използване.
Цел на настоящето изследване е да се анализира потенциала на
геотермалната енергия в Европа, прогнозите за развитие на сектора и
възможностите за повишаване ефективността при оползотворяването.
В доклада е направен анализ и са формулирани изводи за основните
насоки за развитие в сектора.
Ключови думи: възобновяеми
енергия, геологичен потенциал

енергийни

източници,

геотермална

1. Увод
Геотермалната енергия е възобновяем източник на енергия, който може да
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осигури постоянна мощност и топлина. Тя се получава от топлинната енергия,
генерирана и съхранена във вътрешността на земята и е достъпна, тъй като
подземните води пренасят топлината от скали на повърхността или чрез
сондажи или естествени пукнатини и недостатъци. Геотермалните ресурси са
били използвани от човечеството в някаква форма от хиляди години.
Геологичният потенциал (топлината на място) за геотермална енергия в
Европа и света е много голям и надвишава сегашното търсене на
електроенергия в много страни. В зависимост от температурата на ресурса, той
може да се използва за производство на електроенергия, доставка на топлина
или комбинация от двете.
Геотермалните
електроцентрали
могат
да
осигурят
стабилна
производствена мощност, която не се влияе от климатичните промени, което
води до фактори с висок капацитет (вариращи от 60% до 90%) и прави
технологията подходяща за основно производство. За определяне на общата
ефективност от изграждане на геотермални системи, обаче, влияят и други
фактори – технически и икономически. Секторът на геотермалните системи
разчита на разнообразни технологии, които трябва да бъдат адаптирани към
дълбочината и температурата на ресурсите, както и към наличието на вода на
всяко дадено място.
Геотермалната енергия, като вид възобновяема енергия, е подценена в
Европейската политика в сравнение с останалите, което мотивира целта на
настоящето изследване.
Цел на настоящето проучване е да се анализира разполагаемия
потенциал на геотермална енергия и възможността за по-широкото й
използване като източник на възобновяема енергия.
2. Наличен потенциал на геотермална енергия и очаквани прогнозни
сценарии
Досега не е постигнат общ консенсус за класифициране на геотермалните
източници. В доклада на Joint Research Centre of the European Commission [5] се
следва класификацията, която е приета от Евростат и националните
статистически служби: за производство на електроенергия, за директна
употреба и оползотворяване чрез термопомпи. Класифицирането е на база
разполагаемите ресурси.
Като цяло, водещите пазари за геотермална енергия са Америка, Европа и
Азия. През 2016 г. глобалното генериране на геотермална енергия възлизаше
на приблизително 84 TWh, докато кумулативният капацитет достигна малко над
13 GW (фиг.1).
На европейския и световен пазар на геотермална енергия, най-голямата
част от инсталираните мощности са за употреба чрез термопомпи (около 33,1
GW), следвани от инсталациите за директна употреба (около 15,3 GW) и
инсталации за производство на електроенергия (около 10,7 GW). Най-високият
общ инсталиран капацитет на геотермалната енергия е в САЩ, следван от
Китай и Швеция. Добивът на геотермална енергия в топ 10 страни
представляват около 75% от общия инсталиран капацитет в целия свят.
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Фиг.1. Производство на геотермална енергия и кумулативен капацитет
по региони, 2016-2022 [4]
Все още в световен мащаб геотермалната топлина се използва основно за
балнеолечение, спа-центровете и за директно отопление на помещения.
Използването в селското стопанство, особено за отопление на оранжерии, е
значимо в някои страни. Като пример в това отношение може да се посочи
Турция, където 30% от използваната енергия за отопление в селското
стопанство се получава от пряката употреба на геотермална енергия. Найчесто приложенията на геотермалната енергия са дребномащабни, но в две
страни (Китай и Турция), за 2015 г., почти 80% от глобалното използване на
топлинна енергия от геотермални източници (фиг.2).

Фиг.2. Използване на геотермална енергия за директно отопление през 2015 г. [4]
Последният обобщен доклад за състоянието на енергийния сектор за
добив на геотермална енергия е от 2014 г. на Joint Research Centre - Institute for
Energy and Transport, публикуван от Европейската комисия през 2015 г. [3]. В
него са разгледани технологичния статус на процесите на добив и
експлоатация на геотермалната енергия, тенденциите за развитие,
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националната политика на страните-членки на ЕС, световния пазар на
геотермална енергия и отпечатъкът върху околната среда от развитието на
този сектор. Съгласно публикуваните данни, инсталираните мощности за пряко
използване на геотермална енергия за топлинна енергия в Европейския съюз
са около 3.0 GW през 2012 г., като най-голямо е прякото използване в Италия,
Унгария и Франция. Директната употреба се е увеличила с почти 25% между
2011 г. и 2012 г.. Въпреки това бе въведена подобрена методология за
изчисляване на директното използване между 2011 г. и 2012 г., което води до
по-голям капацитет, особено в областта на балнеологията в Италия. Основните
директни употреби в ЕС са отоплителните мрежи (около 50%) и балнеология
(около 20%). Понастоящем геотермалното централизирано отопление
представлява около 0,5% от общия пазар на топлоенергия.
Инсталираният капацитет на термопомпите в ЕС е достигнал около
14,9 GW [8], като основните пазари са Швеция, Германия, Франция и Австрия.
Броят на инсталираните единици се е увеличил с около 6% през 2011-2012.
През последните години той обаче се свива, тъй като зависи в голяма степен от
строителството на нови сгради. Свиването на строителния сектор оказва
сериозно влияние върху пазара на термопомпи. Очакванията е той да се
възстанови през следващите няколко години.
По данни на Евростат за 2014 г. [9] инсталираните мощности на 51-те
електроцентрали в експлоатация в ЕС са около 0.95 GW. През 2013 г. бяха
добавени нови централи в Германия (16 MW), Италия (1 MW) и Румъния.
Производството на електроенергия в ЕС достигна около 5,4 TWh през 2012 г., а
производството на електроенергия от геотермална енергия в ЕС беше
относително стабилно през последните десет години (фиг.3). През 2012 г.
геотермалната енергия осигурява около 0.2% от общото крайно потребление на
електричество (около 2800 TWh) и 0.9% от произведената от възобновяеми
източници електроенергия (около 660 TWh) в ЕС.

а)

б)

Фиг.3. Производство на електроенергия от геотермална енергия за 2012 (а) и
очакван потенциал до 2050 (б) в TWh в Европейския съюз
Прогнозите сочат, че годишното производство на геотермална енергия в
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ЕС може да достигне около 49 TWh топлина от GSHP и 30 TWh от прякото
използване през 2020 г. и до 1,6 GWe до 2020 г. за производството на
електроенергия. Производственият капацитет на глобална хидротермална
мощност може да се увеличи с 0,6 GWe до 1 GWe годишно в средносрочен
план (до 2030 г.) и може да достигне 140 до 160 GWe до 2050 г.
Според Международната агенция по енергетика (МАЕ) [4, 7]
геотермалната енергия може да представлява около 3.5% от годишното
глобално производство на електроенергия и 3.9% от енергията за топлинна
енергия (без инсталираните термопомпите) до 2050 г.
Тези прогнози биха станали реалност при условие, че се преодолеят
проблемите, стоящи пред този сектор на енергетиката. Въпреки големите си
предимства, свързани с надеждността на доставките й, както и нейната почти
неограничена наличност, съществуват и различни фактори, свързани с
ефективността на технологичните системи, поддържането на оборудването,
евентуално неблагоприятно въздействие върху околната среда чрез
освобождаването на потенциално вредни или опасни вещества като страничен
продукт от този вид производство на енергия.
3. Анализ на нормативната база в Европейския съюз, стимулираща
развитието и използването на геотермалната енергия
Съществуват няколко директиви на ЕС, които засягат геотермалния
сектор, като най-важна е Директива 2009/28/ЕО относно насърчаването на
използването на енергия от възобновяеми източници, приета на 23 април
2009 г. [1]. Тя въвежда изискването на приемане на национални Плановете за
действие за възобновяемата енергия (NREAP), които да уточняват как
държавата - членка ще постигне задължителна цел за 20% дял на енергията от
възобновяеми източници от общото потребление на енергия, включително
използването на геотермални системи за производство на електроенергия,
отопление и охлаждане. Деветнадесет от европейските държави приеха такива
планове за една или повече категории геотермални в техните NREAP [6]. В
Табл.1 е представена обобщена информация за използваната геотермална
енергия за 2012 г. и целите, заложени в NREAP до 2020 г.
Табл. 1. Капацитет на геотермалната енергия и производството
на топлинна енергия в ЕС-28 през 2012 г. и цели,
дефинирани в NREAP за 2012 г. и 2020 г.
2012
(отчетени
стойности1)

2012
цел

2020
цел

Вид

Единица

Плитки геотермални извори
(главно термопомпи - GSHP)

Произведена топлинна
енергия (GWth)

27080

18946

49340

Директна употреба

Произведена топлинна
енергия (GWth)

9404

10440

30589

Производство на
електроенергия

Инсталирани мощности
(MWe)

876

787

1612

1)

по данни от [2]
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Табл. 1 показва, че за 2012 г. инсталираните мощности на геотермалните
електроцентрали и производството на топлинна енергия от GSHP са
надхвърлили целите на ЕС-28, заложени в NREAP за 2012 г., но целите на ЕС28 за 2012 г. за директна топлина производството не са изпълнени.
При производството на електроенергия целите на NREAP за 2020 г. са
далеч под очаквания икономически потенциал за 2050 г. В момента Италия
(2,6%), Исландия (1,4%) и Португалия (0,25%) са единствените страни, в които
производството на електроенергия е над 0,1% от очаквания икономически
потенциал за 2050 г. Само 12 държави са включили производството на
геотермална енергия в своите NREAP за 2020 г. (фиг.4).
Направеният анализ води до заключението, че в много държави-членки
понастоящем производството на геотермална енергия не е икономически
осъществимо, но в дългосрочен план производството на геотермална енергия
може да се счита за жизнеспособен вариант, при условие че се преодолеят
технологичните препятствия и технологиите EGS се окажат търговски успешни.
4. Анализ на технологичното
геотермалната енергия

осигуряване

в

използване

на

Цената за изграждане и експлоатация на геотермална енергия варира
широко и зависи от редица фактори като: тип, температура и дълбочина на
ресурса; нормативна база, касаеща дейността, необходимо финансиране и
разходи за дейността, технологична база за добив и преработка и др.

Фиг.4. Инсталиран капацитет за директна употреба в ЕС и нови допълнения
през 2012 г. според NREAP на съответните държави
Прилаганите технологиите, в зависимост от типа на геотермалния
източник, са с различна технологична „зрялост“ и се нуждаят от по-нататъшно
развитие за постигане на ефективни резултати в добива и използването на
геотермалната енергия като един от възобновяемите енергийни източници. В
[3] е направен задълбочен анализ на сегашното състояние на използваните
технологии и основните насоки за развитие в областта на ефективното
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използване
на
геотермалната
систематизирано в табл.2.

енергия.

Анализът

е

представен

5. Изводи
Понастоящем пазарният дял на геотермалната енергия, както в света, така
и в Европа е все още малък, въпреки добрите потенциални залежи.
Предприетите мерки са недостатъчни за по-нататъшно сериозно нарастване на
производството на геотермална енергия - изисква приемането на нови и
разширяването на съществуващите политики, като демонстриране на успешни
проекти EGS, намаляване на разходите за сондиране, подобряване
ефективността на технологичните системи.
Новите проекти се нуждаят от различни форми на публична и финансова
подкрепа от държавите-членки и ЕС като цяло за постигане на по-нататъшно
разгръщане на пазара. В този аспект, най-важен инструмент за пазарен тласък
за производство на геотермална енергия ще бъде въвеждането на европейска
геотермална рискова застраховка за облекчаване на инвестициите в проекти за
геотермална електроенергия.
В много държави-членки понастоящем производството на геотермална
енергия не е икономически осъществимо, но в дългосрочен план
производството на геотермална енергия може да се счита за жизнеспособен
вариант, при условие че се преодолеят технологичните препятствия и
технологиите EGS се окажат търговски успешни.
Табл. 2. Общ преглед на състоянието на технологиите,
текущите области на развитие и препоръки в
областта на използване на геотермалната енергия

Основен
фокус

Технологи
чен статус

Ресурс

Производство на
електроенергия

Директно използване

Използване на
термопомпи

Ограничен размер на
хидротермалните
ресурси,
широкомащабното
разгръщане изисква
конструирани
геотермални системи
(EGS)

Широко разпространен
Топлина от плитки
ресурс на при
дълбочини, достъпна
икономически изгодна
почти навсякъде
дълбочина на сондажите

Доказана технология,
наличие на пилотни
проекти (EGS)

Доказана технология,
използване на
конвенционално
оборудване

Намаляване на разходите Подобряване на
за сондажи и
икономическия статус на
топлообменно
проектите
оборудване
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Доказана технология

По-нататъшно
повишаване на
ефективността и
намаляване на
разходите
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Препоръки

Области за развитие

 Намаляване на

 Удължаване живота на

разходите на
инжекционните и
производствените
кладенци
 Увеличаване на

ефективността чрез
подобряване на преноса
на топлина, механична
ефективност
 Разширяване на
демонстрациите на EGS
 Подобряване на контрола 
на дълбоките сондажи
(над 5 км), за
създадаване на голяма
площ за пренос на
топлина и за осигуряване
на достатъчен масов
поток между кладенците
и свеждане до минимум
на риска от индуцирана
сеизмичност
Демонстриране на
технологията EGS при
различни геоложки
условия (доказателство
за концепцията)

Подобряване на

двойните сондажи чрез
поддръжка и ремонт
пробиване на трета
Подобряване на
сонда (триплетна
системите за
система)
управление
Да се използват поПо-ефективни работни
малки системи с потечности
малки ресурси в
Повишена ефективност
комбинация с големи
на помощните средства
системи за изграждане
(например помпи,
на термопомпени
вентилатори)
системи
Подобряване на
Развитие на
колекторите в земята
технологиите за
(например оптимизация
използване на сондажи с на конструкцията,
ниска средна
фугиране)
температура за
Нови антифризни
комбинирано използване течности при отчитане
на топлинна и
изискванията за опазване
електрическа енергия
на околната среда и
(бинарен цикъл и
подобряване на
последваща директна
топлинните
употреба)
характеристики

Интегриране на стари
сгради, ремонтирани в
мрежи за централно
отопление (краткосрочни
цели); интегрирани
местни/регионални
подходи (намаляване на
разходите, повишаване
на сигурността на
доставките)

Оптимизиране на всички
компоненти на сондажни
топлообменници (тръбни
материали и термичния
трансфер на течностите)

Изследванията, разработките и демонстрациите трябва да се
съсредоточат
в
направления,
намаляващи
инвестиционните
и
експлоатационните разходи и увеличаване на ефективността (например,
разходи за сондиране и оптимизация на дизайна).
Бъдещото внедряване на геотермална енергия от плитки залежи и ресурси
за директно използване за централно отопление е тясно свързано с
възстановяването на строителния сектор. По време на ремонта отоплителните
и охладителните системи на съществуващите сгради трябва да бъдат
интегрирани в централното отопление, а разработчиците на нови сгради и
инфраструктури следва да бъдат информирани за гъвкавостта и ползите от
геотермалните ресурси.
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NEW TECHNOLOGY FOR ORNAMENTAL PRESENTATION
IN FASHION ILLUSTRATION
Zhechka Hristova, Rositsa Petkova
Trakia university, faculty of Technics and technologies,
38 Graf Ignatiev str., 8602, Yambol, Bulgaria

Abstract: Creating a fashion illustration is one of the most important skills
required by the designer to convey the themes, shapes and textures of his garments
in the most effective way using the appropriate techniques and masters. When
building the model, it is essential how the paper ideas will be presented accurately.
Keywords: Fashion Design, Fashion Illustration
НОВА ТЕХНИКА ЗА ОРНАМЕНТАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ
В МОДНАТА ИЛЮСТРАЦИЯ
Жечка Христова, Росица Петкова
Тракийски университе, факултет „Техника и технологии“,
ул. „Граф Игнатиев“ 38, 8602, Ямбол, България
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Създаването на модна илюстрация е едно от най-важните умения,
необходими на дизайнера за да предаде темите, формите и текстурите на
облеклата си по възможно най-ефектнияия начин, използвайки подходящите
техники и магериали. При изграждането на модела е от съществено значение,
това как ще се представят точно идеите на хартия.
Модна илюстрация е подробно графично изображение, което дава
максимална визуална информация за едно от материалните отражения на
модата и е обвързано с нейните естетически и социално-културни аспекти
Първоначало тя има за цел да изобрази особеностите на костюма и
облеклото в различни географски области, както и облеклото на
аристокрацията и кралския двор. Вследствие тези изображения служат за
пояснителен материал към текстове във вестници и списания, които представят
начина на живот на градския човек, както и илюстрират материалите, свързани
със съвети за новата еманципирана домакиня и майка. След първата декада на
20-ти век редица автори и артисти разработват модни илюстрации с цел
реклама и популяризиране на модни производители, модни бутици и магазини.
След появата на серийното производство на облекло се поражда и
необходимостта от професионални модни дизайнери, който стават неизменна
част от изработването на облеклото в производствената среда. До този
момент, въпреки факта, че мнозина художници работят в тази сфера,
функцията на модната илюстрация е да популяризира модната индустрия в
печатните издания или да се използва в производствената среда като
пояснителен етап от производството на определено облекло.
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2. ИЗЛОЖЕНИЕ
Модната илюстрация, като проекция на модата също продължава
развитието си, като илюстрацията неминуемо контактува с другите изкуства и е
поставена в един съвременен, нов контекст. Именно върху този момент поставя
акцент настоящия доклад.
Трудно е да се дефинира същността на модната илюстрация. Тя винаги е
била на границата на изкуството и винаги се е разглеждала по-скоро като
произведение, което не заслужава почетно място сред другите художествени
творби. Такава участ доскоро са имали и други жанрове в изкуството на
масовата култура като например продуктовият дизайн или дизайнът на плакати.
Модната илюстрация съдържа в себе си способностите на художника-проектант
и е създадена на база художествените умения на този човек. Това е и една от
причините да я разглеждаме като художествено произведение. Поради
естеството на неоспоримите примери, останали през годините, можем да
твърдим, че модната илюстрация е художествено произведение.

Въпреки комерсиалната функция на модната илюстрация през по-голяма
част от времето, в което съществува, и наличието на компютърните програми,
които обработват изображението, модната илюстрация запазва творческия си
характер. Творческото начало е налице,
дори понякога тези изображения да са
синтез от техники и компютърни обработки.
Основните средства за изграждането ѝ
остават ръчната работа, използването на
молива,
четката
или
бързосъхнещия
маркер. Чрез използването на тези средства
и намесата на дигитална обработка се
създава уникална естетика и творческият
характер на модната илюстрация се
запазва.
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Модни илюстрации с използване на релефни подложки
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Последните две десетилетия са свидетелство за ясното позициониране и
„процъфтяването” на модната илюстрация в наши дни. За популяризирането ѝ
несъмнено помага и бързото ѝ разпространение в интернет. И въпреки, че
живеем въвм време на дигитализирани изображения, все по-бързо развиващи
се технологии, генерирани 3D изображения, детайлни векторни и растерни
многофигурни композиции, ръчно рисуваната илюстрация е в своя разцвет и
впечатлява с неповторимите си художествени похвати. Интересът към нея се
забелязва и в многобройните публикации и издадените изследвания по темата.
Тя е постоянно във фокуса и на специалистите по история на модата. Някои от
по-влиятелните издания като Visionairе посвещават цели броеве в чест на
модната илюстрация. Въпрос на професионален престиж за модните или
лайфстайл списания е да публикуват текстове, допълнени от подходящи за
случая илюстрации. По проекти на модни илюстратори се декорират и
пространства, витрини, щандове на модни изложения. Модните илюстрации
присъстват и като графично оформление на бита и обкръжаващото ни
пространство.
От направения преглед на творби с колажи от известни автори, може
да се обобщи, че колажът е техника, използвана предимно в
изобразителното изкуство.
На съвременното ниво от развитието на техниките за визуално
изкуство, колажът се използва и в модната илюстрация.
От проучването на творчеството на известните автори показва, че
триизмерните елементи са по-малко застъпени при реализиране на колажи.
Представените в доклада модни илюстрации с колажи съдържат 3D
елементи, с което се допълват известните техники в колажа от
приложното визуалното изкуство
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IMPACT OF THE NORM ON THE EXPLOITATION CHARACTERISTICS OF
AGRICULTURAL MECHANIZATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Davcev Zivko
Faculty of Agricultural Sciences and Food – Skopje
Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
Abstract: The paper describes the results obtained from the questionnaires of
four groups of tractor drivers by age structure related to the relationship during the
exploitation of tractors and agricultural machinery. However, remarks and their
opinions were taken with recommendations which should and how to change in the
modern way in the exploitation of agricultural mechanization. With a special aspect of
handling, maintenance, seen from the expertise and age structure of the tractor drivers
themselves.
An important segment occupies the set norm and the personal income of the
tractor drivers themselves. It is a trend in introducing a new technique in agriculture,
with modern, more productive. Which requires changing the norms, but it also requires
changing the monthly income of the tractor drivers themselves. This is a very
interesting factor that directly affects the storage and maintenance of agricultural
machinery. It also depends on the appearance of defects as well as the total costs of
servicing and repairs. That is why we took up the analysis of this issue, because one
thing is related to each other and at the end of the year an analysis is made of the total
costs that always appear in the exploitation as planned and unplanned and always
arise as a result of less or greater concern of the immediate handlers. The problem is
very interesting and from the aspect of education, which category of tractor drivers with
different education is easier to handle, what kind of receipts are received and the
attitude of the man to the machine. It is also interesting and contemporary issues,
because in practice we are introducing more modern machines with abundant
electronics and computerization that have already received very good trainings.
Basically, if production technology changes due to modern agricultural
machinery, then there is a necessity in changing the set norms and personal income.
Key words: agricultural machinery, exploitation
Introduction
The tendency of introducing new agricultural mechanization in agricultural production
is unstoppable, which is quite normal, since it also introduces new production
technology for certain agricultural crops. Such is the tendency of agricultural
production and modern machines are required which will be highly productive in
order to perform a certain working process in a timely manner, qualitatively and
economically.
In such a tendency, the important factor of the machines we enter is because the
factories constantly improve their construction, constantly giving new models with
modern devices and mechanisms, and most often with the possibility of applying
integral technique and with precision during work. But there is an important segment
where little attention is paid, and that is the attitude of the man with the machine. His
ability and education and capacity to study contemporary constructions and all their
opportunities and benefits to use to make it easier to achieve the set goal it's a
quality and economical job.
The number of interested young professionals who want to dedicate themselves to
work in this area decreases, find their basic existence, gain expertise in handling and
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maintenance, or respond to the demands of modern agricultural mechanization. There
are many reasons for reducing the number of young professionals, and the main
reason is the state of agriculture and agrarian policy that does not offer good working
conditions, ie it offers small personal incomes during the month and inadequate
working conditions. The problem also arises from the fact that now all major
companies are private, and there is some opinion that tractors are not so important in
the whole concept, little attention is paid to education, studying general knowledge of
English. Little attention is paid to maintenance during exploitation, and whenever new
machines are brought in, the norm increases because they are highly productive and
according to the habit, the personal income remains alive or slightly corrected.
Purpose of the test
The immediate problem of the investigations and analyzes was the problem that
appeared on the man - machine relationship. How the title was changed in
agriculture, the agricultural holdings were privatized, new drives and attachments
were introduced, and the ratio of personal income with the set norm was disturbed,
such an interaction led to little concern in the management, maintenance, servicing
and repair of agricultural machinery that had been seized to establish a new ratio.
This phenomenon in some agricultural holdings has been omitted, not well realized
and studied, and already if we introduce new machines and technology, such
machines should be put in new relationships.
Facility and Area of Examination
In order to realize the set goal, the surveys and surveys were made in three
agricultural holdings, which have a total area of around 25 000 ha with different
agricultural crops, the surveyed tractors worked on different tractors in new and old
models, under working conditions without changing the norm, the conditions at work
and in certain ratios.
Methodology of work
We have set up a methodology of work by which the examinations and surveys that
we were doing wanted to achieve the specific goal. In the methodology of work we
covered three privately owned agricultural holdings that have different agricultural
areas, crops, different types and categories of tractors and different ratios in the
organization in terms of norm and personal income. In the questionnaires we gave,
we divided two questionnaires into one questionnaire in response to questions 8
(eight), with short answers, giving a clear picture of the structure of tractors employed
in the economy. Their expertise and their opinion on a certain issue, in order to get
an even clearer picture, the questionnaire was divided into four categories of tractor
drivers by age structure:
 First category age 25-35 years.
 Second category with age 35-45 years.
 Third category with age 45-55.
 Fourth category of tractors with over 55 years.
During the survey and examination, half of them wanted to write the name and
surname and half did not want them. So, in the methodology of work, we did not
insist on writing a name, a real answer to the questions asked.
However, in the course of the examination and the questionnaire, we set up another
6 (six) questionnaires and grouped them in the sense of giving their own opinions
and recommendations for which they consider and want to say, in order to actually
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pay off personal income, to finds a ratio of personal income and the set norm.
Something to suggest that will be in the interest of the work as well as the care and
the ratio of the machines they are handling.
In the examined parameters as well as in the survey observations, 8 (eight) tractor
drivers from each generation were examined and they responded to the questions
asked, which we tabulated defiantly with either yes or no, or ambiguously. We filled in
the tables and notes during the working process directly on the field and most often
during the breaks, which were very short in time at most 10 min or during lunch,
which lasted about 20 min. It was the most convenient time since after the working
day they were tired, they were in a hurry, and during the work we did not have much
time because the criteria for working in the three economies were similar because
everywhere was working on the set norm to get a certain daily allowance.
Analysis of the results obtained and survey surveys
The results obtained from the trials and surveys are shown in Table 1 and 2. The results
presented by generators of tractor tractors show the actual situation and are presented
as average values from the assessments. If the data presented in Table 1 and 2 are
seen, that there is a big difference in the responses between tractors with different age
structure but also different responses of tractors in the same age structure.
Table 1. Examined parameters for four generations of tractor drivers
Anchor issues

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

-Active
-Passively
Knowledge of English
-beginner
-Yes
Trainings in the country
-No
-Yes
International Trainings
-No
-Yes
Are you satisfied with the
-No
financial moment?
-yes/no
-Yes
Are the established norms
-No
for work processes real?
-yes/no
-good
monetary compensation /
- no good
production norm
good/no good
-Yes
Are you satisfied with the
-No
working conditions?
-yes/no
-good
Human-machine
- no good
relationship
-yes/no
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25-35
years
1
4
3
6
2
1
7
3
3
2
3
3
2
4
2
2
2
2
4
2
2
4

35-45
years
1
3
4
6
2
2
6
5
2
1
2
3
3
3
2
3
4
1
3
2
2
4

45-55
years
2
2
7
1
3
5
2
5
1
1
5
2
2
3
3
3
2
3
2
4
2

<55
years
7
1
4
4
1
5
2
6
2
1
4
3
2
1
5
1
3
4
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Certainly, the basic question and the first question in the survey was knowledge of
English language and other parameters from the educational programs. It is quite
normal because new drives and connecting machines are constructively ample with
modern devices and mechanisms that are prescribed in the manuals and most often
in English. Theoretical knowledge of them should be applied and maintained. Since
three age structures of tractor drivers were taken, and from the table itself, it is
noticed that none of them attend English language courses. The general knowledge
they possess is owed as a result of staying abroad on various grounds or studying
English in primary and secondary education. How they understand the catalogs and
the manuals was one of the questions, and the answer was that if they needed
someone else who knew English, and most often an interpreter, they used it.
Have they done training in the country and abroad the answer was that everyone has
training, with a special note that in the previous period the trainings were frequent
both in the country and abroad and more attention was paid to the educational
process for certain lines machines. However, it was particularly significant as an
impression of four generations of tractor drivers. They say they are positive about the
training in the country and they express a wish for more frequent trainings. It is a
general impression that the trainings made are insufficient because new machines
with perfect devices and mechanisms are introduced every two years.
A very important impression left the training abroad. From the analysis, we noticed
that, as well as from the statistical data, 97% of the mechanization used by our
farmers is imported. All drives are imported from the eastern and western countries;
all with different designs and features, but for both manufacturers and general
dealers offer free trainings for all. From the results obtained in item 3 in Table 1, it is
notable that a small number of the last decade was on such trainings, under the
same exact number. 3 their number with trainings abroad is increasing, but it was in
another time and another period.
Significant attention was devoted to obtaining results in item no.4. The question was
simple. Are you satisfied with personal income?
The answers to us were not expected because the younger generations expressed
satisfaction with personal income, they informed us with a contractual understanding
that their personal income ranges from 500-600 Euros, discrete data, not publicly,
with a plea not to write a name and surname because they were relations in the
agricultural economy, worked on new modern machines with a defined norm. Older
generations had a case where their personal income of 60-90% was lower than the
personal income of the younger generations. Some of them worked on newer ones
on older machines. In the same working conditions, the number of hours worked on
Sunday expressed open dissatisfaction. Of particular interest was the question of
whether the established norm for certain works processes is realistic whether it can
be fulfilled in order to receive the expected personal income. From the table itself in
point 5 it is notable that younger generations with better machines, highly productive,
in favorable working conditions and with fewer defects, were satisfied with the set
norm. Older generations of tractor drivers were unhappy, it was noteworthy from the
analysis done that before 20 years they worked on the same fields but with a lower
rate than now. Although nowadays they have more advanced mechanization, the
reason is that the older tractors work on older tractors with smaller maneuvering
possibilities, more frequent defects and difficulty meeting the norm.
In order to complete this topic, the issue with the questionnaire was asked about the
ratio of the personal income with the norm. Much was discussed and analyzes of this
question were made. The younger generations expressed their satisfaction and said
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that the norm could realistically be achieved and the personal income realized. Older
generations did not express satisfaction because they had less personal income and
less the norm to take that personal income. The reason was reflected in the fact that
the plots do not have the same dimensions of some of them have different obstacles,
the working conditions were almost the same and the working hours during the day
ran from 10-11h. Sometimes, some days and 12 working hours. It was generally
unheeded by the fact that that personal income corresponds to 8 hours of working
time, and for the extra working hours they demanded a coefficient that would be
twice the amount that the regular working hour is paid. From the analysis of the
coefficient paid for overtime, it turned out that it is not the same for all tractors, ie the
younger generation is larger and the older is smaller. What is the decision of the
manager himself? Analyzing this, there was also a mutual revolt among tractor
drivers, because in different age structure of tractors, the left norm differed, which
basically led to the difference in personal income.
Table 2. Annotative notes with opinions and recommendations of tractor
drivers taking into account age structure
Inquiry notes
Yes
No
Yes
Is overtime payable Saturday,
Sunday and holiday?
No
Yes
No
Is service and repair satisfactory?
yes/no
Yes
Condition with the supply of
No
spare parts
yes/no
Yes
No
Whether to work in two shifts?
yes/no
Yes
Will increase productivity and
No
care for agricultural machines as
you get more money?
yes/no

1. Do you need more training?
2.

3.

4.

5.

6.

25-35
years
8
0
8
0
2
2
4
2
2
4
4
2
2
6
2

35-45
years
7
1
8
0
2
2
4
2
2
4
4
3
1
7
1

45-55
years.
8
0
8
0
3
3
2
3
3
2
6
2
8
-

<55
years
7
2
8
0
2
2
4
2
3
3
6
1
1
8
-

It is undoubtedly that the results obtained in item 1 of Table 2 show that the
introduction of new mechanization requires increased training. They themselves point
out that their work will be easier and there will be fewer defects and slowdowns. The
current mode of training is unsatisfactory especially for a group of precise machines
such as redundant workers, and the training is done with one another on the spot by
showing what is good, but it is not a regular occurrence.
In Table 2. It was a very interesting question that was answered without dilemma and
referred to the ratio of the norm and the payment for overtime and work during days
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of weekend or holidays. The suggestion was that for those working hours the
payment should be twice the ratio than the regular working hour, ie a weekly work of
42 working hours. It was noticeable that the eight working hours were regularly paid
off and optimally, and overtime did not sufficiently lead to a situation of caring for the
machine, the tractor driver's commitment to proper handling and maintenance during
work was reduced. Therefore, in item 2, all tractor drivers surveyed by generational
age were unanimous that the nerve set is not a problem, but a problem is the
coefficient of payment.
The third question from the table number 2. Was service, repair. Whether the service
workshops are well surveyed with professional personnel and equipment for
servicing modern mechanization, and here the dominant ambiguous answers are
indications that it is not enough either for staff or equipment and is generally
noticeable that the Republic of Macedonia's trend of procurement for servicing and
overhauling is lagging behind. We did not build a type of repair centers with educated
staff for repairing and servicing modern devices and mechanisms in the machines,
but this point points to and we connected with item 4 that such insufficient staffing
leads to a halt in work and this is precisely the interesting question where not the
regular addition of parts and repair the machine for a longer period is out of use. The
traitor is unable to work and achieve a certain daily income by fulfilling the norm and
overcoming it. In those days, the tractor driver either goes on a replacement or does
another job, but then he receives a much lower director's daily allowance, which is
usually around 10 Euros.
In Table 2. In item number 5, the problem of working in two shifts was analyzed. This
exploitation issue is related to transport from the place of residence to the plot and
other organizational issues. However, this issue is quite justified in terms of
exploitation of working hours, whose coefficient will undoubtedly increase to 0.8.
Then the worker will not get tired, he will perform the work process quality and will
have enough concentration to pay attention to the work of all machine parts so that
no unpredictable defect occurs that we analyzed in the points in table number 1 and
are associated with random or non-accidental defects as a result of fatigue and
negligence at work for more than 10 hours during the working day. The table itself
dominates the responses for working in two shifts, but with mentioning the
organizational activities to be arranged, and the personal income corresponds with
the time and the norm.
However, it remains interesting to ask whether personal income should be linked to
the norm or vice versa with which the work will go normally and quality will be
performed. With greater attention in handling agricultural machinery, but the plan to
be a ha-surface designed for individual work processes of individual crops.
To reveal the problem in the analysis, the reasons and attitudes and what they want
to say as tractor drivers and can not or have fear. Another question number 6 was
raised. Very interesting answers were received and the basis of the answer was that
they were not satisfied with the ratio of the norm and the personal income although
they never mentioned that they did not care enough for proper handling and
maintenance during the exploitation. However, it is pointed out in point 6 that a
conclusion can be drawn that if the set norm is well paid and overtime is paid, it will
have increased concern for machines with fewer defects.
During the surveys and analyzes, we did not get into that part precisely because of
this last question. How much does the delay, the service and the repair of agricultural
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machinery cost, due to not enough care expressed in the amount of Euros.
CONCLUSIONS
1. The introduction of new mechanization implies the necessity of continuous
education, which is a basic requirement for proper exploitation with fewer defects and
more cost-effective work.
2. The biggest defects arise from a small commitment in the course of work, and are
due to a poorly established norm, inadequate personal income and a small overtime
payment.
3. With the introduction of new mechanization, it is necessary to change the attitude
of the machine, to improve working conditions, protection at work, etc.
4. All stated leads to the necessity of creating new relations of managers in the
agricultural economy with tractors, because the market economy has a share and
influence in the application of the new mechanization
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СТРУКТУРА И ЕЛЕМЕНТИ НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА
проф. д-р К. Георгиева, доц. д-р С. Андонова, проф. д.т.н. Г. Тасев
Написването и защита на магистърска теза е логически и завършващ етап в обучението
на специалистите с висше образование. Макар и чисто специфичен процес с последователни
етапи в своето изпълнение, той има своя “технология и правила на изпълнение”. Само доброто
познание на тези правила може да осигури на студента дипломант успешно завършване на
изследователския период.
Все по-настоятелно новите социално-икономически условия в нашата страна изискват
младите специалисти да познават обективните процеси, да могат да ги анализират, да дават
правилни отговори на насоките на развитието им като творчески мислещи хора.
Студентът постоянно се превръща от обект в субект на собственото си образование.
Новата парадигма в образованието е “Образование през целия живот”. Формирането на
потребността за научноизследователски подход е най-ефективният начин на обучение.
Извеждането на научната истина по собствен път е най-голямото удоволствие за всеки
изследовател, което особено се отнася за студента дипломант.
Научноизследователската работа, чийто връх е написването и защитата на
магистърската теза, е творчески процес с елементи на обучение и самообучение.
Превеждането на студента дипломант през лабиринта на големия обем научна литература,
статистически материал, през конкретни и практически проявления на познати и непознати
общовалидни и зараждащи се закономерности, през изследване на обектите (процеси,
явления) е задача отворена, но и задължение на научния ръководител. Магистърътът
извървява своя път от началото до края, от избора на темата до защитата на магистърската
теза, подпомаган от научния ръководител. Така че това е път на двамата, творческо единство
на двамата, единение на опита и научното дръзновение на дипломанта.
За да достигне до разработването на магистърска теза студентът разработва видовете
писмени работи, които са показани на фиг.1.

Видове писмени работи

Съобщение

Реферат

Доклад

Контролна

Учебни писмени работи

Курсова

Дипломна

Образователна
класификационна работа

Дисертация

Дисертация

за ОНС

Степен на сложност
Фиг.1. Класификация на писмените работи,които се разработват във ВУ
Квалификационните работи са две групи: зрелостни квалификационни работи и научни
квалификационни работи.
Дипломна работа и дипломен проект: в какво се изразява разликата?
Дипломната работа е най-важната работа в живота на студента. Дипломната работа е
образователно квалификационна работа и с нейната защита пред ДИК студентът получава ОКС
„Бакалавър” или „Магистър”. В някои ВУ е прието дипломирането на студентите да бъде с
дипломни работи /дипломни проекти или с държавен изпит /един или повече/. Изборът как да
завърши студентът, в някои ВУ е личен, а в други - студент, който има общ успех от следването
над много добър /4,50/ има право да избира дипломна работа или държавен изпит. Унас в
някои ВУ се завършва задължително с държавен изпит по един или няколко предмета.
Например по медицина, ветеринарна медицина и др. Дипломната работа, дипломният проект и
магистърска дисертация са заключителното изпитание за всеки студент..
Целта на дипломното изпитание е окончателна проверка на качеството на усвояване от
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студента знанията и навиците за целия период на обучение. Затова студентите трябва да
демонстрират своите възможности за събиране на информация от различни източници/
библиотека, интернет и т.н./, да я обработят и анализират, а така също да умеят да приложат
получените знания и навици за решаване на конкретни задачи: теоретически и практически.

Зрелостни и научни
квалификационни работи

Дипломна
работа

Дипломен
проект

Магистърска
дисертация

Зрелостни квалификационни
работи

Дисертация за
ОНС „Доктор”

Дисертация за НС
”Доктор на науките”

Научни квалификационни
степени

СТЕПЕН НА СЛОЖНОСТ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА РАБОТА
Дипломната работа, като правило, се изпълнява от студенти с хуманитарна насоченост,
а също така естественонаучните, творчески и икономически направления. Дипломната работа
предполага систематизация, проверка, обобщение на получените специални знания и
практически навици на учащите.
Обикновено това е някакво изследване, посветено на определена тема. Конкретната
тема се избира от самия студент, но тя трябва да съответства на специалността, по която е
било обучението. В дипломната работа е много важно умението на студента да отдели важното
от „водата”. Студентът разработва дадената тема и я представя пред ДИК за защита със свои
изводи по нея.
Дипломният проект се изпълнява от студенти от техническите специалности. От
резултатите от проекта може да бъдат създадени или конструктивни изчислена на устройства
или технологии.
Дипломният проект е по-сложен за разработване, защото не е достатъчна само
информацията за обосноваване и изчисляване на предложената конструкция или технология,
но и да се реализира предложената разработка.
Магистерстърска дисертация – това е също вид зрелостна квалификационна работа. Тя
е самостоятелна научноизследователска работа, която има квалификационни функции и се
защитава пред ДИК за получаване на ОКС „Магистър”. Основната задача на нейният автор е да
продемонстрира равнището на своите научно квалификационни умения самостоятелно да води
научно търсене и решаване на конкретни задачи.
У нас за ОКС „Бакалавър” и „Магистър” се разработва дипломен проект или дипломна
работа. Магистърска дисертация се разработва за ОКС „Магистър” в Русия и други европейски
страни.
В какво е разликата между дипломен проект и дипломна работа?
Разликата е в това,че в дипломният проект има обширна изчислително-техническа част.
В него има чертежи, схеми, препоръки, позволяващата се проследи пътя на създаване на
продукт и принципа им на действие. Към текстовата информация може да се прилагат различни
макети, стендове и даже да се разработят и изпълнят устройства със собствени ръце. При
разработване на дипломна работа физически предмети не се представят.
Следователно, отличени ето на изследователската дейност /дипломна работа/ от
проектно-конструкторската /дипломен проект/ е, че главният резултат от изследователската
дейност е интелектуален продукт, установяващ една или друга истина в резултат на
процедурите на изследване. Резултатите от проектната дейност имат практическо значение,
социална значимост.
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ДИПЛОМЕН
ПРОЕКТ

ДИПЛОМНА
РАБОТА

ТВОРЧЕСКИ
ПРОЦЕС

ТЪРСЕНЕ НА
ИСТИНА

НОВ ПРОДУКТ

НОВИ ЗНАНИЯ

Разликата между ОКС „бакалавър”и „магистър”?
Бакалавър (от лат. Baccalarius - «млад човек», от своя страна от лат. bacca lariu - плод,
лавра) - академична степен, присъждана на студенти след усвояване на базова
фундаментална програма на обучение в дадена научна специалност. Степента се присъжда по
резултатите от защита на дипломна работа/дипломен проект пред Държавна изпитна комисия
или полагане на държавен изпит. Завършилигте ОКС „Бакалавър” се занимават с
професионална дейност в избраната област и имат право да постъпват в магистратура. Те
нямат право да се занимават с преподавателска и научна дейност.
Магистр (от лат. Magister - наставник, учител, ръководител) - втора степен на висшето
образование, която позволява да се задълбочи специализацията в определено професионално
направление или да се преквалифицира. Степента магистър дава на завършилите студенти
възможност да работят във ВУ и да постъпят в докторантура. Магистратурата е елитна форма
и степен на образование.

Образователно квалификационни степени

Бакалавър

Магистър

Има право: а/ да се занимава с
професионална дейност в дадена специалност;
б/ да продължи в магистърска степен на
обучение.
Няма право:
а/да се занимава с преподавателска дейност;
б/ да се занимава с научноизследоватлеска
работа

Има право:
а/ да работи като
преподавател;
б/ да се занимава с НИР;
в/ да постъпва в
докторантура;
г/ да смени научната
специалност

Същност на термините „теза”, „тезис” и „хипотеза”
ТЕЗА, ТЕЗИС - (от греч. thesis - основополагащо положение) – твърдение, положение; в
логиката - твърдение, което трябва да се докаже.
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ТЕЗИС

МИСЪЛ, КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ДОКАЖЕ

ДОКАЗАТЕЛСТВО

ДОКАЗАТЕЛСТВО ..... ДОКАЗАТЕЛСТВО

ПРИМЕР

ПРИМЕР

ПРИМЕР

ИЗВОД

Схема на разсъждение

ХИПО́ТЕЗА (от гръц. ὑπόϑεσις – основа, предположение) - Особен род предположение за
непосредствена не наблюдавана форма на взаимовръзка на явления или причини,
предизвикващи тези явления.

Хипотеза

Теза; Тезис
Основополагащо
положение; твърдение

Основа, предположение

Сигурно ви е направило впечатление как в ежедневието ни често едни или други понятия
се използват като синоними и в тях се влага едно и също мисловно съдържание.
Например:магистърска теза и дипломна работа или дипломен проект за ОКС „Магистър”, т.е.
Магистърска дипломна работа/магистърски дипломен проект.
Последните няколко години все по-често се среща Програма за Магистърска теза, вместо
за дипломна работа/дипломен проект. Тогава трябва да използваме МАГИСТЪРСКА
ДИПЛОМНА РАБОТА /МАГИСТЪРСКИ ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ.
Ако се замислим обаче ще открием, че това не винаги е правилно. Употребата на
понятия с точно определено съдържание подпомага разбирането на другия, а и на
собствените мисли, прави ги ясни и логически обосновани.
Тезата е мисъл, изразяваща отношението на нейния автор към някакъв проблем, което
отношение се подкрепя с различни аргументи. Обикновено тезата се отнася до по-големи и поважни въпроси на човешкото битие. Тя се базира не само на собствения опит, а задължително
изисква различни факти и аргументи в своя подкрепа. Тезата се приема или отхвърля от голям
брой хора, което показва, че тя може да бъде доказана или опровергана. Често пъти
приемането или отхвърлянето й може да доведе до реални изменения в обществените
отношения, научните знания, социалната практика. Например, прилагането на тезата, че
свободната пазарна инициатива е икономически по-ефикасна от държавното планово
регулиране довежда до икономическото развитие и просперитет на западните държави в
сравнение с бившите социалистически страни от периода на “студената война”.
Мнението е частно съждение, изразяващо лично мнение по даден въпрос, основаващо
се преди всичко на собствен опит и знания. То е свързано с по-конкретни и непосредствени
сфери на човешката дейност. Не предполага обосноваване, а по-скоро вяра и убеденост в
правотата си. Затова твърдението не се доказва или опровергава, а по-скоро се приема или
отхвърля. Тъй като то се извежда главно от личния опит на своя автор, практическата му
стойност е свързана преди всичко с неговия носител. Например, фенът на “Левски” е убеден в
правотата на твърдението си за силата на своя отбор и надали ще бъде повлиян от други
мнения. Така, че тезата е основно положение, основна мисъл, която се поставя за доказванеи
тя трябва да е добре откроена и ясно заявена. Адекватна на заглавието на темата на научното
изследване, т.е Магистърската дипломна работа.
Тезата е аргументирано и целенасочено становище, което поставя или дефинира някаква
идея, или проблем по определена тема.
Синоними на теза са:
 теория, становище, гледище, разбиране, схващане, позиция, кауза
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 дисертация, трактат, съчинение, дипломна работа
 доклад, студия
Тезата като основно положение, което се поддържа и доказва в научно съчинение;
становище, схващане.
В някои страни – научно изследване, се представя за присъждане на научна степен.
Например, в Русия за НКС „Магистър” се представя и защитава Магистърска дисертация.
Какво означава Тезис?
Тезис (греч. thesis - положение - твърдение),.. 1) в широк смисъл –всяко твърдение в спор
или представяне на някаква теория; в тесен смисъл - основополагащо твърдение; принцип; 2) В
логиката – твърдение, изискващо доказателство.
Тезис - е един от елементите на доказателството,положение,истиността на което се
обосновава чрез доказателство.Тезисът трябва да удоволетворява следните правила
1. Тезиса трябва да бъде формулиран ясно и точно. Спазването на това правило
предпазва от неопределеност и двусмислие при доказването на едно или друго положение.
Понякога двусмислието при формулиране на тезиса води до безплодни спорове, защото
спорещите страни по различен начин възприемат доказателствените положения.
2. Тезиса трябва да остава един и същ в продължение на цялото доказателство.
Нарушаването на това правило води до грешки, наречени подмяна на тезиса.
Темата на магистърския дипломен проект (работа) трябва да отразява съвременните
тенденции в съответната научна област и задоволява определени интереси на практиката.
Темата на магистърската дипломната работа /проект/ трябва да съответства на профила
на научната специалност, да бъде насочена към решаване на актуални задачи и да
съответства на съвременното ниво на научната методология, техника и технологии.
Магистърската дипломна работа трябва да се разработва на основата на конкретни
изходни материали и да съдържа решения на инженерни, технологически и организационни
задачи с разработване на конкретна методика за експериментално изследване или
наблюдение, икономически или дизайнерски решения.
Темата на магистърската дипломна работа трябва да има комплексен характер и да
предвижда, например едновременно решаване на задачи с технологичен и програмен характер,
да съдържа техническо и дизайнерско решение или решения свързани с вземане на
управленски подходи и организационни форми и т.н.
Не могат да бъдат утвърдени теми, които нямат елементи на изследване, наблюдение,
обобщаване и доказващи до развитие на изследвания обект, например, разработване на
програма за оразмеряване на елементи на машини и невключващи разработването на
инженерни решения, технологически, организационни, икономически, маркетингови,
екологически или научни задачи.

Предмет на изследване

Насоченост на
преобразуване на обекта

Да се реши задачата...
Да се разработи...
Да се моделира ...
Да се обоснове...
Да се оптимизира...
Да се усъвършенства ...

+
Обект на изследване
....теория...
....технология...
.....начин на ..
.....устройство...

Нови аспекти на
изследване на обекта
...за сметка на ...
...с отчитане.
...в условията на ..
...с използване ...

Методика на формулиране на наименованието на научното изследване
Темите за магистърския дипломен проекти (работи) се предлагат от преподаватели на
Университета (ВУЗ), външни организации и от студенти – дипломанти, т.е. възможни са три
подход при избора на тема за магистърска дипломна работа:
►Дипломантът избира тема от списък, предложен от профилиращата катедра; научен
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ръководител става този преподавател, който е предложил темата за магистърската дипломна
работа;

ТЕМА НА ИЗСЛЕДВАНЕ
ЕМПИРИЧНА

ТЕОРЕТИЧНА
Насочена за работа по изучаване и
обобщаване на факти, материали,
съдържащи се в различни източници

Проведени собствени
наблюдения и
експериментални изследвания

Избор на тема на научно изследване
► Дипломатът отначало избира научния ръководител и с него решават въпроса за това,
по каква тема ще разработва магистърската дипломна работа;
► Дипломантът сам определя проблема и темата (този подход е желателно да се
използва при дипломантите, защитаващи образователна степен “МАГИСТЪР”), която трябва да
бъде придружена с обосновка (наименование на темата, актуалност на проблема, проблем, цел
и задачи на изследването, обект и предмет на изследване, методи за изследване, място на
изследване и очаквани резултати) и намира научен ръководител, занимаващ се с този проблем;
формулировката на темата на магистърската дипломна работа се уточнява съвместно с
преподавателя. Темата на магистърската дипломна работа се обсъжда в катедрата и се
предлага за утвърждаване и издаване на заповед от ръководството на университета. Не
утвърдена тема е недействителна и не може да бъде допусната до защита.
При избора на темата на магистърската дипломна работа студентът трябва да се
ръководи от следните критерии:
● Сложност на въпроса. Разработването на магистърската дипломна работа по сложна
тема ще помогне на дипломанта по-задълбочено да се запознае и справи с трудните проблеми
в специалността, да отстрани пропуските в знанията си, да провери своите възможности;
● Научен интерес. Някои теми предизвикват научни, творчески интереси у студентите и
могат да се укажат перспективни за тях в бъдещата им изследователска работа (подготовка на
статии, доклади, дисертация);
● Курсовата работа може да бъде основа за теоретическата част на магистърската
дипломна работа. Затова трябва да се отчете тази възможност при избора на темата на
магистърската работа;
● Ориентация към бъдеща професионалната дейност;
● Наличие информационни източници.
Към други критерии може да отнесем актуалност на темата (научна и практическа
ценност), собствен опит на студента, перспективност на изучавания проблем.
Формулиране на темата на магистърската дипломна работа. В темата на магистърската
дипломна работа е необходимо в синтезиран вид да се отразява същността на магистърската
дипломна работа.
Тема на магистърската дипломна работа. Това е най-краткото изразяване на
съдържанието на магистърската дипломна работа във вид на заглавие. Тя трябва да е
лаконична, проблемна, благозвучна и да изразява главната мисъл в разработената
магистърска теза.
Заглавието трябва да подчертава характера и предмета на темата, без да разкрива
метода на решението. Трябва да насочва пряко към проблема, към гледната точка в
магистърската дипломна работа (анализ, изследване, проучване, разработване, проектиране) и
да отговаря на въпросите: Какво ?, Къде ?, От какъв аспект?
Заглавието не бива да е многословно (6-8 думи), но да поставя акценти върху същността
на магистърската теза. Добре е да не съдържа глаголни изрази и вметнати изречения.
Не трябва да се допуска в заглавието на магистърската теза:
- неопределени формулировки: “Някои задачи ....”; “Изследване на някои свойства на
...”; “Някои въпроси на лесоустройството на...”;
- щампи от вида: “Към въпроса....” “По важни проблеми на...”;
- думи и термини, подчертаващи чисто приложен характер на магистърската
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работа: “Изучаване на ...”; “Измерване на...”; “Решение 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 на ...”.
Някои учени смятат, че при формулиране на темата на магистърската теза не трябва да
се 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 на авторите е: Ако темата е “Изменчивост на бора в Родопите”, то такова
заглавие на тема може да бъде заглавие на книга, обзорна статия или лекция, които са
разработени от автора въз основа на чужди и свои резултати 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.
Някои учени предлагат да се използуват базови 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...”.
Следователно, със заглавието на магистърската теза се отговаря на три въпроса: Какво,
На кого, Кога (Къде) ще се изследва.
Пример: Анализ (какво?) на информационната сигурност на разходите (на кого?) във
фирма ”Аскат”(къде?)
Резултативността на магистърската теза в голяма степен зависи от взаимното доверие,
близост на интересите и научните позиции на студента и неговия научен ръководите. Основа за
успех е добросъвестността, трудолюбието, искрената заинтересованост, самостоятелност и
отговорност на дипломанта.
Темите могат да бъдат различни, традиционни и нови. Във всеки случай тяхното
разработване е свързано с не лека търсеща, аналитична, практическа и теоретическа дейност.
Опитът показва, че поетапното задълбочаване на една и съща тема е залог за успешно
изследване, тъй като честата смяна на изследователските интереси не спомага за добра
специална подготовка и усложнява изпълнението на цялостното изследване.
Наименованието на магистърската теза трябва да:
■ съответства на съдържанието, ограничавайки се само във въпросите, които се
разработват от автора;
■ разкрива изследователската идея на дипломанта;
■ отразява замисъла на автора,т.е. пълно или частично да излага проблема;
■ е достатъчно разгънато, за да отрази рамките на изследването, при това да няма
излишни думи и словосъчетания.
В наименованието на темата обикновено присъства:
► „ъгълът на изследването (гледната точка)“, неговата насоченост (повишаване на
ефективността, усъвършенстване на структурата или организацията, технологията, намаляване
на разходите и т.н.);
► обектът на изследването (устройство, начин, явление, процес, област на знанието,
стопанска организация и т.н.);
► предмета на изследване (начин на действие , модел, метод на изследване,
методология, концепция на изучаване или построяване, свойства , показатели и параметри на
обектите и т.н.).
Типична грешка е стремежът да се обхване голям проблем и да се реши наведнъж. За
да се постигнат значими, нови и точни резултати, е необходимо:
● темата да е тясно формулирана по обхват;
● точно да се отдели в нея предмета на изследване;
● да се определи хронологичната рамка на изследването;
● в разглеждания проблем да се базираме на съответен изследователски подход и опит.
Магистърската теза трябва да съдържа:
● Увод
● Основни глави на изложението.
● Заключение.
● Списък на използваната литература.
● Приложение (при необходимост).
● Декларация за интелектуалната собственост и липсата на плагиатство
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Като правило основната част на магистърската теза се състои от 5-6 глави, а всяка от тях
– 2-3 параграфа в зависимост от темата на изследване и нейната цел. На фиг. 3.1. е дадена
общата методика на магистърската теза и взаимовръзката между елементите й. Тази методика
е принципна, тя следва логиката на провеждане на всяко научно изследване, но тя е
приложима за голям брой процеси, технологии и явления.
У – увод; АП – актуалност на проблема;
ЦИ – цел на изследването; ОИ – обект на
изследването; ПИ – предмет на
изследването; МИ – метод на изследване;
АСП – анализ на състоянието на
проблема; ЗИ – задачи на изследването;
ТА – теоретичен анализ; МЕИ – методика
на експерименталното изследване;
ИП – изследване на процес; ИКР –
изследване на конструктивна разработка;
ИТ – изследване на технология;
ИЯ – изследване на явления;
ИСП – изследване на свойства на процес;
ИПК – изследване параметри на
конструкция; ИПТ – изследване параметри
на технология; ИФСЯ – изследване на
физическите свойства на явленията;
ОСП – оптимизиране свойствата на
процес; ОКП – оптимизиране на
конструктивни параметри;
ОПТ – оптимизиране параметрите на
технология; ПЕП – проверка на
експериментални резултати в
практиката; ТИЕ – техникоикономически
ефект; ИПР – изводи и предложения за
практиката

АП

У

ЦИ
ОИ
ПИ
МИ
АСП

1

ЗИ
2
4

5

ТА

МЕИ

3

ИП

ИКР

ИТ

ИЯ

ИСП

ИПК

ИПТ

ИФСЯ

ОСП

ОКП

ОПТ

6
7

ПЕП
ТИЕ

Фиг. 3.1. Структура на обща методиката
на магистърската теза

ИПР

Увод
Уводът включва следните елементи:
♦ Проблемът това е такъв въпрос, който стои на границата между известното и
неизвестното.

ПРОБЛЕМ

ИЗВЕСТНО В
НАУКАТА

НЕ ИЗВЕСТНО В
НАУКАТА

Да се постави проблема означава да се влезе в тази гранична зона (зоната между
известното и неизвестното), т.е. да се открие и формулира проблема.
Проблемът възниква тогава, когато старото знание е показало своята несъстоятелност, а
новото още не е в състояние да обясни новото проявление на наблюдавания процес или
явление.
Следователно, научният проблем е противоречива ситуация, изискваща разрешаване.
Примери:
1. Проблемът се изразява в изясняване на взаимовръзката между качеството и
търсенето на продукцията.
2. Проблемът е в изясняване на изменението на параметрите на царевицата в
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зависимост от климатичните фактори.
♦ актуалност на изследването - съдържа положения и доводи, свидетелстващи в полза
на значимостта на решавания проблем на изследване в магистърската теза. Актуалността на
темата на магистърската теза е степен на важност в дадения момент и в дадената ситуация за
решаване на даден проблем, въпрос или задача. Разкриването на актуалността на темата не
трябва да бъде многословно.
От какво следва и от какво не следва да се изходи при разкриване на актуалността
на темата на магистърската теза?
Първото е свързано с не из учеността на избраната тема, т.е. определени аспекти от
темата не са достатъчно изучени и провеждането на изследването ще до пренесе за
преодоляване на този проблем.
Второто направление е свързано с възможността да се реши определена практическа
задача въз основа на получените при изследването данни.
♦ цел и задачи на изследването-формулировка на целта, която се вижда в решаването
на основния проблем на магистърската теза. В съответствие с целта се формулират 2-3 задачи
за магистърската теза за бакалавър и 3-4- магистър.
Целта на изследването е това, което ние искаме да получим при провеждане на
изследването, някакъв образ на бъдещото развитие на процеса или явлението.
В целта на изследването се включва да се:
- изследва степента на разработеността на проблема в теорията;
- получи информация от практиката, която ще се обработи и анализира;
- обобщят резултатите от наблюдението или изследването и да се направят
необходимите изводи и препоръки.
Целта на магистърската теза е да се установи, проучи, изследва или докаже и т.н.
ефективността на дейността (поставя се определен предмет, организация, фирма) в условията
на ... .
Важно! Целта на магистърската теза се дефинира още в увода. Това не пречи да се
върнем и да я уточним, след литературния анализ на състоянието на проблема, тъй като може
да се окаже, че акцентите, които сте поставили първоначално, не са верни.
Примери:
1. Целта на изследването е да се опишат и анализират причините и
закономерностите на изменение на техническото състояние на машините при работа в
горското стопанство.
2. Целта на изследването е да се изяснят особеностите на изменчивостта на цера .
3. Целта на изследването е да се установи влиянието на количеството подадена вода
върху добива на царевица.

Цел на изследването - това е крайният очакван резултат, който трябва
да се достигнат от изследователя при завършване на своята работа.
 Може да поставим като цел:
 Да се изясни...
 Да се установи...
 Да се обоснове...
 Да се уточни ....
 Да се разработи
Задачи на изследване - резултати това е избор на пътища и средства за достигане на
целта на изследването в съответствие с издигната хипотеза, а така също действия по
достигане на междини, насочени за достигане на поставената цел в изследването.

Практически задачи - да способстват
преобразуването на заобикалящия ни свят

Познавателни задачи-теоретически
и емперически познавателни задачи

Цел и задачи на изследване
При формулирането на целта на магистърската теза трябва да се отчитат следните
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моменти:
- каква е актуалността на предлаганата цел за дипломното изследване;
- изпълнима ли е тя в условията на съответната научно-информационна среда и на
реалната обстановка за практическа научноизследователска работа;
- постижимо ли е провеждането на собствено проучване и изследване в определените
кратки срокове;
- очакват ли се значими практически резултати от конкретното проучване, позволяващо да
се направи заключение и препоръки;
- налага ли се целта да се стесни или разшири;
- възможно ли е да се формулират изпълними задачи при така формулираната цел.
Задачи на изследването: те отразяват това което трябва да се извърши за да се
постигне целта.
Пример.
1. Да се проучи и анализира състоянието на... .
2. Да се разработи методика за наблюдение (изследване ) на... .
3. Да се изследва ... .
4. Да се обработи и анализира експерименталният материал за ... .
5. Да се направи икономическа оценка на ... .
Проблемът често се отъждествява с въпрос. Това по същество е вярно. Всеки проблем е
въпрос, но не всеки въпрос е проблем.
♦ обект на изследване-област на научно-приложното изследване в границите на които
съществува изследвания проблем. Обектът на изследване е процес или явление, пораждащ
проблемната ситуация и е избран за изучаване.
Обект на магистърската теза може да бъде процес (производствен, физически, жизнен,
генетически, химически, топлинен и др), стопанска организация (предприятие, фирма,
подразделение и т.н.), материален обект (машина, агрегат, възел), биологичен обект (дървесен
вид, растителен вид, животински вид).
♦ предмет на изследване-тясна и конкретна, от обекта на изследване отделена част на
системата или процеса, който е непосредствен предмет на изследване.
Предметът на изследване е органическа част на обекта на изследване, т.е. това е това,
което конкретно се изследва.
Пример: Обект на изследване е трактор ТК-80.
Предмет на изследване: параметърът на техническо състояние на елементите на
трактора.
За провеждане на изследователска работа има два подхода за определяне на обекта и
предмета на изследване. При първия подход обектът и предметът на изследване са свързани
по между си както цяло и частно, общо и частно. В този случай предметът е това, което се
намира в границите на обекта и предметът на изследване определя темата на изследване.
Примери: Обект на изследване е трактор ТК-82.
Предмет на изследване е напречната устойчивост при движение по горски път.
Обект на изследване е даден дървесен вид.
Предмет на изследване са таксационните параметри.
При втория подход обектът се определя чрез изпитването, а предметът – чрез това,
което в тях се изучава.
Пример. Предмет на изследване е възприемането на шума и вибрациите от дърво
секачите в дърводобива.
Обект на изследване са дърво секачите от горско стопанство “Юндола”
Направлението на магистърската теза трябва да е актуално,да съответствува на
съвременното състояние и перспективата на развитие на процеса или обекта.
Предметът на изследване на обекта трябва да е съществен за обекта, да позволява да
бъде изследван в определения за дипломиране срок.
♦ методологически и теоретически основи на изследването - формулирани на
основата на научните трудове на наши и чужди автори, работещи по тази проблематика и
направление на науката, към които се отнася темата на дипломната работа;
♦ методи на изследване-пример (системен анализ и изследване на операциите,
математически и статистически методи,метод на сравнението и аналогията и др.);
♦ научна новост на изследването - трябва да бъде не само декларирана, но и
потвърдена. Това е особено важно за магистърската теза. Към признаците, позволяващи да се
утвърди научната новост се отнасят:постановка на нов научен проблем;разкриване на нови
закономерности на протичащите естествени и обществени процеси;приложение на нови
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методи, инструменти, апаратура за изследване; разработване и научно обосноваване на
обекти, процеси и технологии;
♦ практическа значимост на изследването - в каква област, в какви организации и в
какви форми се използват и биха могли да се използват резултатите от дипломното
изследване;
♦ апробация на резултатите - в какви области на науката и практиката, учебния процес и
другаде са намерили приложение или ще намерят приложение Вашите изследвания, къде и
кога са докладвани и публикувани .
Важно! 1. Елементите от 1 до 6 на Увода се уточняват и формулират още в началото на
започване на работата по магистърската теза, а останалите – след окончателното оформяне.
2. Подготовката на увода е много важна, тъй като в него в крака форма са представени
основните идеи на магистърската теза, важността се състои и в това, че той представлява
първообраз на автореферат (за магистърската теза е необходимо да се напише и кратък
автореферат от 10 страници).
3. Запознаването със същността на магистърската теза започва от Увода. Той ще
заинтересува или читателя да прочете магистърската теза.
Мотиви: 1. Магистърската теза, по замисъл трябва да е стъпка към разработване на
докторска дисертация. 2. Членовете на ДИК трябва да се запознаят предварително с
магистърската теза и това е най-добре да стане като предварително получат автореферата.
Глава 1. Анализ на състоянието на проблема. Задачи на изследването
Като правило , първа глава съдържа описание на проблема, въвежда в самия проблем,
описва състоянието в теорията на изследване на тази тема, анализира развитието на
проблема, методите за изследване, предимства и недостатъци и извежда изводи, в които се
съдържат не решените задачи. Тези изводи служат за формулиране на задачите на
дипломното изследване.
С анализа на състоянието на проблема се решават следните задачи:
♦ разкрива се предисторията на решаване на формулирания проблем и тема на
изследване: как и какво е изследвано, какви достижения има, какви са успехите и неуспехите
при изследването,в какво се изразяват причините за неуспехи и пр.;
♦ изяснява се степента на изученост, новост на проблема;
♦ разкрива се теоретическата значимост на проблема;
♦ демонстрира се осведоменост в литературата по дадения проблем и тема.
Глава 2. Теоретичен анализ (Теоретична мотивировка на хипотезата)
Традиционно във втора глава се провежда анализ на предмета на изследване,
методите за изследване и се описват неговите основни параметри и характеристики,
разработва се теоретическата постановка на решаване на проблема
Глава 3. Методика на експерименталното изследване. Обикновенно това е главата
където се разработва методиката за експериментално изследване (наблюдение) (фиг.3.2) и се
обосновава аргументацията за доказване или отхвърляне на издигнатите хипотези във втора
глава, дават се методите за обработка и анализ на получените резултати и т.н.
Глава 4. Обработка и анализ на резултатите от изследването
В тази глава се представят в синтезиран вид обработените резултати и се привеждат
анализи и изводи.
ДЕТЕРМИНИРАНОСТ
ИКОНОМИЧНОСТ
НА МЕТОДА
ЯСНОСТ И РАЗПОЗНАВАЕМОСТ НА МЕТОДА

ВЪЗПРОИЗВОДИМОСТ
НА МЕТОДА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
НАУЧНИТЕ МЕТОДИ
ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ

ОБУЧАЕМОСТ НА МЕТОДА

Изисквания към научните методи за изследване
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ЦЕИ (ЦЕН)
ЗЕИ (ЗЕН)
ОИ (ОН)

ИП

ВФ

УИ (УН)
КСО
ОЕИ

МИ

РПИ (РПН)
ВИ (ВН)

БИО (БНО)
МОР
МАР
ФПР

ЦЕИ (ЦЕН) – цел на експериментално-то
изследване;
ЗЕИ (ЗЕН) – задачи на експерименталното
изследване;
ОИ (ОН) – обект на изследване;
ВФ – входни фактори;
ИП – изходни параметри;
УИ (УН) – условия на изследване;
КСО – критерии за оценка на състоянието
на обекта;
МИ – методи за измерване;
РПИ (РПН) – ред за провеждане на
изследването;
ВИ (ВН) – време за провеждане на
изследването;
БИО (БНО) – брой на изследваните обекти;
МОР –метод за обработка на резултатите;
МАР –методи за анализ на резултатите;
ФПР – форма на представяне на
резултатите
Фиг.3.2.Структура и елементи на методиката
за експериментално изследване

Глава 5. Разработване на технология (организация, методика, указания и т.н.)
Това е главата където се дават конкретните решения въз основа на теоретичната
постановка (глава втора) и получените резултати от експеримента (наблюдението) в глава 3 и
резултатите от глава 4.

Степен на сложност на експерименталното
и теоретично изследване
Практическо
За изследване на
влиянието на
определени фактори
върху обекта,
процеса и явлението.
Резултатите имат
приложен характер

Собствено
За проучвателни
изследвания
провеждани във ВУЗ
/НИИ. Резултатите се
използват за
формулиране на нови
теми за изследване.

Научно
За проучване,
изследване на нови
проблеми. Резултатите
са със сериозен принос
в теорията и
практиката.

Класификация на видовете изследвания
Глава 6. Оценка на ефекта от проведеното магистърско изследване (икономически
ефект...; екологически ефект ...; ергономически ефект ...; ефект от предложенията за
подобряване на условията за безопасен и здравословен труд; . и т.н.)
Основни изводи и предложения за практиката (Заключение)
Заключенито е завършващ елемент на магистърската теза. То се пише по следната
примерна схема:
● указва се предмета и методите на проведеното магистърско изследване;
● формулират се основните изводи по работата, които дипломанта предлага за защита
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пред ДИК;
● формулират се предложения за реализация на получените научно-приложни и
приложни резултати.
Заключението на магистърската теза не трябва да се подменя с механическо сумиране
на изводите в края на всяка глава на основната част на работата, а трябва да съдържа в
обобщен вид на няколко извода. Последователността и съдържанието им се определя от
логиката на изграждане на дипломното изследване. При това се привеждат научната новост,
техническите, технологическите, икономическите, екологическите и други ценности на
получените резултати, а така също икономическата оценка и решения. В заключението се
указва и практическа ценност на изпълнената магистърската теза. В заключението трябва да се
даде оценка на пълнотата на поставените задачи и да се укажат установени проблеми с близко
значение, открити при решаване на избраните задачи.
Изводите са концентрирано изражение на основните достижения на магистърската теза.
При формулиране на изводите е необходимо да се отчита това, че първо, изводите трябва да
бъдат нетравилани, неочевидни; второ, ксато изводи трябва да се формулират крайни, а не
междинни резултати; трето, изводите не трябва да са декларация за това какво е направено
(«разгледано е», «анализирано е» »изучено е» и т.н.), а да се формулира научната новост и
значимост на резултатите за науката, практиката и учебния процес, например» Доказано е, че
...; Установено е...; Доразвит е ..; Усъвършенствана е технологията за ... и т.н.); четвърто, при
формулиране на изводите е целесъобразно да се приведат тези положения, които са важни за
излагане на последващия материал или изследвания; пето, изводите трябва да са кратки и в
стегнато вид да се излага същността на получените резултати с научна ,практическа или
методическа значимост; шесто, изводите трябва да са подкрепени с конкретни количествени
резултати;седмо,в изводите се привеждат авторските приоритети.
Всеки извод трябва да бъде номериран. От формулировките трябва да бъдат изключени
общи фрази и малко информативни твърдения. Те не трябва да изглеждат като списък на
изпълнените и описани в дипломната работа резултати. Заключението с изводите не трябва да
бъде повече от 1 - 1,5 страници.
Важно! Ориентировъчно броят на изводите трябва да бъде равен на броя на задачите в
дипломната работа умножен средно по 2 - 3.
Следователно в заключението трябва последователно да се изложат кратки изводи по
теорията на въпроса, проведения анализ; да се направят предложения по продължаване на
дипломното изследване; да се оценят новостите (научните, научно-приложните, приложните и
методически приноси) и ефектът от предлаганото решение; да се формулират предложения за
внедряване в практиката.
Литература. Това е мястото където библиографски се описват използваните
информационни източници (монографии, специализирани книги, научни и научно приложни
публикации (списания, научни трудове, сборници от научни конференции и симпозиоми),
интернет ресурси, нормативни документи и т.н.
Приложение. В приложението на магистърската теза се препоръчва да се приложат
големи по обем статистически и аналитични материали, които имат в основата си
информационен характер, а така също различни нормативни документи (инструкции, препоръки
и други), подготвени от дипломанта. Не допустимо е в приложението да се поставят
нормативни документи (закони, наредби и други), ако се налага може само извадки. Баланси,
форми на статистически отчети и прочие, не могат да се прилагат, освен ако те са
самостоятелна работа на дипломанта, т.е. предложение за подобряване на управлението на
информационните потоци.
В приложенията се съдържа спомагателен и допълнителен материал, претрупващ текста
на основната част на магистърската теза. По съдържание приложенията са различни: това са,
например, междинни изчисления, извлечения от експерименталната информация, частни
методики, актове на внедряване, описание на алгоритми и програми и др. По форма те могат да
бъдат оформени текстово, във вид на таблици, илюстрации \графики, схеми, диаграми, чертежи
и т.н.\.
Примерното съотношение на обема на отделните части на дипломната работа е:
1. Увод 2-4%.
2. Аналитична част 20-30%.
3. Проектна част 25-35%.
4. Експериментална част 15-20%.
5. Заключение 5-10%.
6. Списък на използваната литература 1-3%.
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7. Речник и списък на условните означения 1-2%.
8. Приложения 10-15%.
На фиг.3.3. е предложена обща методика на магистърската теза, където след кратък
анализ на състоянието на проблема (Глава 1) се формулират задачите на изследването, а след
това Глава 2, 3 и 4 са посветени на решаването на всяка от поставените задачи. При това във
всяка от главите 2, 3 и 4 се прави анализ на състоянието, разработва се теоретическа
постановка за решаване на задачата, разработва се методика за експериментално изследване
и т.н.
Обемът на магистърската теза проект (работа) по отношение на неговия максимум трябва
да се контролира от научния ръководител.
Научният ръководител прави преценка на магистърската теза и дипломанта, която трябва
да съдържа:
- областта на научното направление и актуалност на темата;
- конкретното лично участие на дипломанта в разработване на положенията и получените
резултати, изложени в магистърската теза, достоверност на тези положения и резултати;
- степен на новост, научна и практическа значимост на получените резултати;
- икономическа и социална значимост на получените резултати;
- апробация и мащаби на използване на основните положения и резултати от
изследването в работата.
Допусната от ръководителя на профилиращата катедра магистърската теза се насочва за
рецензиране, като се дава на двама рецензенти: вътрешен - доктор или хабилитиран
преподавател и външен специалист в дадената научна област и който не работи в
университета.
Мотиви:
1. Магистърската магистърската теза е с по-високи изисквания и затова е редно
рецензентът /поне единия/ да бъде хабилитиран, другият може да бъде нехабилитиран.
2. Така се повишава качество на разработката. Н. Ръководител, ако знае, че ще бъде
рецензирана работата от хабилитиран преподавател ще погледне значително по сериозно,
а няма да допуска 2-3 магистърски тези с един и същ текст и с различни входни данни /данни
от различни горски стопанства/.

Увод
АП
ЦИ
ОИ
ПИ
МИ
Глава 1
КАСП
ЗИ

Глава 2
АС
ТП
МЕИ
АРИ
И

Глава 3
АС
ТП
МЕИ
АРИ
И

Глава 4
АС
ТП
МЕИ
АРИ
И

Фиг. 3.3. Структура на обща методика на
магистърската теза:
АП - актуалност на проблема;
ЦИ-цел на изследването;
ОИ - обект на изследване;
ПИ - предмет на изследване;
МИ - методи за изследване;
КАСП - кратък анализ на състоянието на
проблема;
ЗИ - задачи на изследването;
АС - анализ на състоянието;
ТП - теоретична постановка;
МЕИ - методика на експериментално
изследване;
АРИ - анализ на резултатите от изследването;
И - изводи;
ТИА - техникоикономически анализ;
ОИПП - основни изводи и предложения за
практиката

Глава 5.
ТИА
ОИП
П
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METHODS FOR OPTIMAL USAGE OF LPWAN NETWORKS
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Abstract: LPWAN represents a new tendency in the development of IoT
(Internet of Thnings) technologies. It offers low power consumption, wide range, low
cost and scalability (flexibility).The existing LPWAN solutions are facing a number of
challenges. In this report, the problem of fast battery exhaustion at stations more
remote from the gateway is considered in more detail. А comparative analysis of
routing models (for optimal use of selected LPWAN networks) and the energy
efficiency of the routes generated by them is made. The described solution is
conceived with a specific focus on the network architecture and on the optimization of
power consumption as well.
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1. УВОД
LPWAN (low-power, wide-area network) е широкообхватна мрежа с ниска
мощност. Обхваща различни реализации и протоколи, както собствени, така и с
отворен код, които споделят общи характеристики: ниско енергийно
потребление – работи с евтини батерии за дълги периоди от време, например 7
- 10 години; широка площ на покритие – работен диапазон, който може да
надвиши 2 km в натоварена градска среда [8].
Технологията LPWAN работи добре в случаи, при които устройствата
трябва да изпращат малки пакети данни в широка област, като същевременно
запазват живота на батерията. Това отличава LPWAN от други протоколи за
безжична комуникация (като Bluetooth, RFID, клетъчни M2M и ZigBee), посочени
по-долу по отношение капацитета на лентата и диапазона.
Ключовите показатели за ефикасност, определящи при LPWAN, са
енергийната ефективност, скалируемостта и покритието. За разлика от 3G / 4G
или WiFi, тези системи не са съсредоточени върху възможностите за висока
скорост при предаване на данни или свеждане до минимум на латентността
[11]. От особена важност при тях е скалируемостта (мащабируемостта), която е
способността на една система, мрежа или процес да се справи с нарастващото
количество
работа.
“Мащабируемостта”
предполага
(сравнително)
безболезнено разширяване на дадена мрежа, без да се намалява
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функционалността и без значителна преработка на съществуващата
инфраструктура.
Съществуващите LPWAN решения са изправени пред редица
предиизвикателствата. В настоящия доклад по-подробно е разгледан проблема
за бързото изчерпване на батериите при по-отдалечените от шлюза станции и
е направен е сравнителен анализ на маршрутизиращи модели (за оптимално
използване на избрани LPWAN мрежи) и енергийната ефективност на
генерираните от тях пътища. Описаното решение е замислено с акцент върху
мрежовата архитектура и оптимизирането на консумацията на енергия.
2. LPWAN РЕШЕНИЯ
2.1. Анализ на SigFox
Предназначението на SigFox е да свързва отдалечени устройства,
използвайки Ultra-Narrow Band (UNB). Тази технология разчита на антени
(базови станции), инсталирани върху кули на мрежови оператори като Cellnex
Telecom – Испания или Nettrotter в Италия. Пакетите в SigFox са много малки
(по 12 и 8 байта в ъплинк и даунлинк) и се предават на ниска скорост (100 bps),
използвайки binary phase-shift keying (BPSK) модулация. Предаването чрез
SigFox може да измине големи разстояния, ползвайки пряка видимост,
например 30-50 km в селските райони като цяло. Дистанцията би могла да се
увеличи с чести препредавания. Докато поради препятствия, разстоянието
намалява до 3-10 km в градовете. Станциите могат да изпращат до 140
съобщения дневно, докато на GW (Gateway) се позволяват само до 4
съобщения.
2.2. Анализ на LoRa
LoRa (Long Range) е физическия слой (PHY) в технологичния стек на
LPWAN. Тя се реализира на собствен чипсет, произведен от Semtech, който
модулира безжични сигнали с дълъг обхват. По-конкретно, LoRa използва
техника за широкоспектърно разпространение, наречена CSS (chirp spread
spectrum), която позволява солиден протокол за широкообхватна комуникация с
ниска мощност [8].
LoRa, сама по себе си, не представлява реализацията на технологията
LPWAN, a чипсет който генерира безжичната модулация. За да се създаде
мрежа, е необходим и MAC (Media Access Control) слой. MAC протоколът върху
LoRa чиповете се нарича LoRaWAN (поддържан е от Алианса LoRa).
LoRa е технология, използваща радиочестотен спектър в под-гигахерцовия
диапазон (863 - 870 MHz за страните от Европейския Съюз) за комуникация с
ниска мощност между много на брой устройства (сензори, базови станции и др),
които са разположени върху обширна територия [12]. Технологията покрива
изискванията по отношение на Интернет на нещата (Internet of Things) –
предлага сигурна двупосочна комуникация, мобилност и услуги, свързани с
локализация нисък разход на енергия. LoRa позволява батерията на всяко едно
от устройствата, комуникиращи си в мрежа, изградена по тази технология, да
бъде експлоатирана до 10 години.
2.3. Анализ на LoRaWAN
LoRaWAN е отворен стандарт, управляван от Алианса LoRa. Той не е
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напълно отворен, тъй като основният чип за внедряване на пълен LoRaWAN
стек е достъпен само чрез
компанията Semtech Corporation. LoRaWAN
протоколът е изграден върху технологията на LoRa. LoRa осигурява
физическия слой, който позволява свързване на далечни разстояния.
LoRaWAN дефинира комуникационния протокол и архитектурата на
системата. Протоколът и мрежовата архитектура имат най-голямо
влияние върху живота на батерията в даден възел, капацитета на
мрежата, качеството на услугата, сигурността, както и разнообразието от
приложения, обслужвани от мрежата. Функционалността е сходна с тази при
SigFox, тъй като е предназначена предимно за ъплинк (получаване на данни от
сензори / устройства към шлюз) с много крайни точки. Вместо да използва
теснолентова трансмисия, тя разпространява информация по различни
честотни канали и скорости на данните, използвайки кодирани съобщения. Има
по-малка вероятност тези съобщения да се “сблъскват” и да си пречат взаимно,
като по този начин се увелича капацитета на шлюза. LoRaWAN ™ е
проектирана изцяло с цел оптимизиране живота, капацитета, обхвата и цената
на батерията за LPWAN [9].

Фигура 1. Примерни DRESG мрежи (DRESG Network 1 и DRESG Network 2).
D – разстоянието между GW и най-отдалечения пръстен (в km); d –
разстоянието до GW (в km); R – брой пръстени.
3. КОМУНИКАЦИЯ В LPWAN С МНОЖЕСТВО ПРЕСКАЧАНИЯ
Low-Power Wide Area Networks (LPWANs) са възникнали като обещаваща
комуникационна технология за осигуряване на Internet of Things (IoT) услуги,
поради способността им да функционират с ниска консумация на енергия,
широк диапазон на покритие (между 1 km и 15 km в градска среда), ниска
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себестойност и способност гъвкаво да се адаптират към нарастващо
количество работно натоварване, т.е. да притежават потенциал да бъдат
разширявани, за да се приспособят към този растеж. Ниската консумация е
критично изискване, тъй като обикновено устройствата се захранват на батерии
и се очаква да останат работещи с години. Една мрежа бива възприемана като
гъвкава (мащабируема), ако е в състояние да увеличава покритието,
капацитета си при повишено натоварване като й се прибавят ресурси
(обикновено допълнителен хардуер). Въпреки това, повечето LPWAN решения
като LoRaWAN или SIGFOX разчитат на топология „звезда“, при която възлите,
станциите (STAs) предават директно към шлюза (GW), което води със себе си в
някои случаи и проблеми (напр. възлите, разположени далеч от шлюза, бързо
изчерпват своите батерии). Учени от Universitat Pompeu Fabra (UPF) в
Барселона, Испания анализират в своя разработка въздействието върху
енергийното потребление на LPWAN при ъплинк комуникация с множествоскоци, позволявайки на станциите да предават пакети данни с по-ниска
мощност и по-високи скорости към по-близки родителски станции, като по този
начин съответно намаляват консумацията им на електричество [2]. За тази цел
представят системата Distance-Ring Exponential Stations Generator (DRESG),
която оценява ефективността на така наречения оптимален-скок модел на
рутиране, който установява оптимално маршрутизиране на връзките по
отношение на енергийната ефективност. Последният цели също и балансирано
потребление сред всички STAs в мрежата [3]. Резултатите показват, че
включването на такива мулти-hop връзки води до по-дълъг живот на мрежата,
спрямо
предавания
с
единичен-подскок,
съкращавайки
значително
консумацията на STAs, разположени далеч от GW, а оттам и консумацията на
мрежата като цяло.
4. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА МАРШРУТИЗИРАНЕТО ВЪРХУ ЕНЕРГИЙНОТО
ПОТРЕБЛЕНИЕ
4.1. Описание на DRESG
Докато DRESG оценява въздействието на рутирането върху живота на
дадена мрежа, взема предвид разположението на станции, разпространени в
отдалечени пръстени. Всяка STA в DRESG генерира свой товар и го изпраща
към родителя си, който на своя страна събира товарите на всичките си преки
дъщерни станции, заедно със собствения си такъв. Поради тази причина, броят
пакети, изпращани от родителска станция, зависи от количеството
натоварване, което тя е получила. По подобна логика се определя и времето, в
което родителска STA прекарва в RX режим – зависи от броя дъщерни станции
и количеството пакети, които те й предават. Родителски възел може да бъде
GW или друга STA, в зависимост от установените маршрутизиращи връзки.
4.2. Мрежова структура
В DRESG, STA са разпространени в отдалечени пръстени, съставящи
дървовидната мрежова структура, която се определя от следните 4
параметъра:
Максимално разстояние (D) – STAs на най-отдалечения пръстен (т.е.
последния пръстен) са разположени на разстояние D, което се определя от
обхвата на покритие, според максималните възможности на трансивъра на
шлюза (GW) при максимум Ptx (мощност на излъчване) и минимум Stx (скорост
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на предаване на данните).
Брой пръстени (R) и разстояние на разпространение – броят пръстени
в DRESG мрежовата структура се определя с R. Станциите, принадлежащи към
същия пръстен са разположени точно на еднакво разстояние до GW, което
зависи от избрания модел на разпространение: Equidistant, Fibonacci, or
Reverse Fibonacci (R-Fibonacci). Моделът Еквидистант (Equidistant – на еднакво
разстояние) – определя разстоянието на всеки пръстен r пропорционално на
броя пръстени: dequi( r ) = r(D/R), където D е разстоянието между GW и найотдалечения пръстен; d – разстоянието до GW; R - брой пръстени.
Вместо това, Фибоначи (Fibonacci) определя къси дистанции между
пръстените, които са по-близо до GW и по-големи разстояния за по-далечните
пръстени. Докато R-Fibonacci прави точно обратното.
Съотношение на дъщерните разклонения по дървото (c) – брой
дъщерни разклонения по дървото на всяка STA, която не принадлежи към
последния пръстен. STAs, принадлежащи към последния пръстен нямат
дъщерни разклонения (дървета) [2]. Има разлика между дървесни дъщерни
разклонения и топологичните такива. Първите се отнасят до всички възли от
съседен по-висок пръстен, от които дадена станция (която се явява родител на
дървото) може да получи пакети. Топологичните дъщерни разклонения
(дъщерни от тази позиция нататък) са станции по съседни или несъседни
пръстени с по-нисък r номер, от които дадена STA реално получава пакети.
Топологични родители са такива станции, към които децата им предават свои
пакети (след като са ги събрали от своите деца) по пътя към шлюза.
Брой клонове (B) – клон е съвкупност от възли, съставена от STA, която
започва от първия пръстен и продължава с неговите преки и непреки
наследници по дървото. Всяка мрежа има B на брой главни клони. С b се
дефинира общия брой на STAs, които всеки клон има. В DRESG всички клони
имат по еднакъв брой STAs (Фиг. 1) [2].
4.3. Модели на рутиране
Моделът на рутиране е отговорен за определяне пътя, който пакетите
трябва да следват. По този начин, маршрутизирането може да има голямо
влияние върху консумираната енергия по време на TX и RX състоянията на
STAs, съставящи мрежата. Следователно е важно определянето на
оптималния маршрут за връзките, но това не е тривиална задача. Множество
параметри си влияят взаимно. Съществуват три основни маршрутизиращи
модела, изпълнявани в DRESG: single-hop, next-ring-hop и optimal-hop (Фиг. 2).
Единично-прехвърляне (single-hop) – Всички станции (независимо от r
номера на пръстена, в който са) предават своите пакети данни директно до
GW, разположен на пръстен r = 0. Забавяния се очакват при възлите в
последния пръстен, защото те може да изберат по-високи нива на мощност, за
да достигнат GW само в един скок (hop). Понеже се осъществява единичен
подскок, няма родители в мрежата и не се консумира толкова енергия за
обратен RX обмен.
Прехвърляне-към-следващ-пръстен (next-ring-hop) – всеки възел в
пръстена r предава своя пакет (или пакети) данни на родителски възел,
разположен в съседния по-долен пръстен (r - 1). Всеки родител в мрежата има
точно c на брой преки наследници, но броят на непреките наследници се
различава в зависимост от пръстена, в който се намират. При модела next-ring-
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hop се очаква енергията, необходимата за предаване на един пакет да бъде
по-малко спрямо (single-hop), понеже разстоянията между точките-източници и
дестинациите са по-къси и позволяват използване на по-ниски нива мощност.
Въпреки това, събирането на натоварване и слушането за дъщерни пакети,
могат потенциално лесно да доведат до забавяния при STAs в близост до GW,
особено в пръстен r = 1, понеже към тези STAs се струпват всички товари от
целия клон надолу, покачвайки времето за RX и TX в повечето случаи, което
може да доведе до бързо изчерпване на батерията.

Фигура 2. Модели на маршрутизиране: Единично-прехвърляне,
Прехвърляне-към следващ пръстен, Оптимално-прехвърляне.
Single-hop възлите се разкачат от LPWAN-a по различни причина
(например вътрешен проблем в устройството; изтекла батерия; временни
смущения поради лоши метеорологични условия и др.), които обикновено не са
критични заради факта, че те не препращат никакъв друг трафик, освен техния
собствен. Не така стоят нещата когато се прилагат пътища с множество
предавания (множество-подскачания). Важно е да се отбележи, че когато възли
препредават пакети от отдалечени пръстени, броят на пътищата, независими
от възлите намалява, увеличавайки въздействието на потенциални неуспехи
върху цялостната ефективност на мрежата. Поради това LPWANs с множествоскоци трябва да бъдат снабдени с насочващи механизми за справяне с такива
ситуации. Съществуват различни методи за маршрутизиране за поддържане на
рутинг пътищата и справяне с грешки по възлите в WSNs (Wireless sensor
networks) [7, 10], като периодични реконструкции, генериране на множество
маршрутизационни пътища, избор на маршрут с най-висока вероятност за
успеваемост. Те биха могли да се прилагат и за LPWANs [1].
Оптимално-прехвърляне (optimal-hop) – Всяка STA в пръстен r предава
своя пакет (или пакети) данни на родителски пръстен r - ⃗𝜹 (r), където ⃗𝜹 (r) е
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вектор на R елементи, представляващи дължината на скока от всеки пръстен,
т.е. броя пръстени, разделящи източника и целевия възел. Във всеки модел от
типа Eдиничен-подскок, ⃗𝜹 (r) = r за всеки пръстен, всички станции предават
директно на GW. Вместо това, при Прехвърляне-към-следващ-пръстен (nextring-hop), ⃗𝜹(r) = 1 за всеки пръстен, всички възли предават на своя родител в
предишен съседен пръстен. При Оптимално-прехвърляне, ⃗𝜹 (r) се задава за
всеки пръстен по такъв начин, че електрическата консумацията на затруднени
STAs да се придържа към минималното. Следователно, нито един
маршрутизиращ модел не може да се представя по-добре от метода
Оптимално-прехвърляне, в условия на енергийна ефективност при
ограниченията на DRESG (например станции в един и същи пръстен трябва да
имат еднакъв пръстен за дестинация и същото количество дъщерни
устройства). Връзките при Оптимално-прехвърляне (optimal-hop) може да
варират в зависимост от структурата на мрежата и настройките. Дължините на
скоковете от пръстен на пръстен също не са предварително зададени. Вместо
това, с алгоритми се пресмятат възможните комбинации.

Фигура 3. Профил с енергийното потреблението на
MultiConnect mDot LoRaWAN устройство [4]
4.4. Енергийна консумация на възлите
Крайните устройства във възлите на LPWAN се различават по марки и
модели, оттам и по консумирана енергия. В много случаи, към станциите има
свързани сензори, които могат да окажат значително влияние върху живота на
батерията. Избирането на правилна технология и работен режим за сензора (и
комуникационни модули, микроконтролери) са от критична важност, при
положение, че няма да се захранват от електрическата мрежа, а биха
споделяли батериите на LPWAN възела [6]. При избора на сензори трябва да
се търси най-добрия компромис между точността на измерваните данни и
необходимото захранване за изпълнение на такава задача. Например, много
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по-добре е да се използват пасивни сензори вместо активни, или да се
подбират предавателни модули с ниска мощност, покриващи само
необходимото разстояние. След като бъдат определени основните компоненти
на възела, трябва да наблегне върху тяхната интеграция, определянето на найдобрите електронни компоненти за тяхната взаимосвързаност, и прилагането
на политики за енергоспестяване чрез използването на процедури и технически
решения, които ще позволят да се изключва станцията или части от нея, когато
не се използват [5]. На Фигура 3 е представен профил с енергийното
потреблението на MultiConnect mDot LoRaWAN крайно устройство,
осъществяващо предаване на данни. Режимите са описани в Таблица 1.
Използвана е експериментална инсталация за измерване на напрежението
посредством измервателна апаратура Agilent N6705A [4].
Технологията "Listen Before Talk" (LBT, Слушай преди да говориш) има
за задача предотвратяване няколко безжични устройства да предават сигнали
едновременно, но тази функция за "управление на времето" може да се окаже
ефективна и при по-икономичото употребяване на енергия.
Таблица 1. Работни режими и стойности на консумация (в mA) при тествано
MultiConnect mDot LoRaWAN устройство
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Състояние
Събуждане
Подготвя се за предаване на данни
Предаване на данни
Изчаква 1-ви прозорец за приемане на данни
1-ви прозорец за приемане на данни
Изчаква 2-ри прозорец за приемане на данни
2-ри прозорец за приемане на данни
Спиране на радио интерфейса
Интервал за последваща обработка на данни
Подготовка за заспиване
Спане (неактивно състояние)

Консумация (в mA)
22.1 mA
13.3 mA
83.0 mA
27.0 mA
38.1 mA
27.1 mA
35.0 mA
13.2 mA
21.0 mA
13.3 mA
45 х 10-3 mA

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
LPWAN могат да осигурят комуникации на дълги разстояния и ниско
потребление на енергия. Тези им качества ги правят удобно и обещаващо
решение за много настоящи и бъдещи IoT приложения. Въпреки това, повечето
LPWAN решения разчитат на топологии тип звезда (или единичен-скок), където
станции, разположени далеч от шлюза, могат бързо да изразходят заряда на
батериите си, поради нуждата от високи нива на предавателна мощност и
ниската скорост на трансфер на данните.
При DRESG анализите за въздействието върху енергийната консумация от
различните модели на маршрутизация, като най-енергийно ефективни пътища
се отличават тези, получени по метода на оптималното-прехвърляне (optimalhop), който разпознава връзки между пръстените, които генерират минимум
консумация при натоварените станции. Резултатите показват, че топологиите с
оптимално-прехвърляне водят до по-дълъг живот на мрежата спрямо
единичните-прехвърляния, понеже значително спада консумацията на станции,
разположени далеч от шлюза в LPWAN-ове с до хиляда възли.
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За мрежи с по-голям брой възли, използването на single-hop връзки от
последния пръстен до шлюза е наложително, за да се избегне генерирането на
големи затруднения в родителските STA.
При избора на сензори за възлите трябва да се търси най-добрия
компромис между точността на измерваните данни и необходимото захранване
за изпълнение на такава задача. Трябва да се прилагат политики за
енергоспестяване чрез използването на процедури и технически решения,
които ще позволят да се изключва станцията или части от нея, когато не се
използват.
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DISADVANTAGES OF DISSERTATION
Tepper Leonid - Israel, GeorgiTasev - Bulgaria
НЕДОСТАТКИ ДИССЕРТАЦИИ
Теппер Л. – Израиль, Г. Тасев - Болгария
1. Отзыв на диссертацию: магистерскую, кандидатскую
Смысл публичной защиты квалификационного труда любого уровня
состоит в определении соискателем степени научной зрелости и признания
достижений.
В этом плане незаменимо мнение о проделанной работе ученых и
специалистов, которые обстоятельно ознакомились с работой и являются
компетентными в области рассматриваемой проблемы. Именно отзыв на
диссертацию дает возможным «вытащить» неубедительный доклад, довести
присутствующим основные моменты и мнения экспертов, а также определиться
с дальнейшим направлением научной деятельности.
Отзыв на магистерскую диссертацию должен предоставить руководитель.
Форма этого документа доводится выпускающей кафедрой и может отличаться
в разных ВУЗах. Однако в нем стоит отобразить актуальность проблемы,
основные достижения магистранта и замечания в работе. Пример отзыва на
магистерскую диссертацию поможет написать его самостоятельно и
согласовать его с руководителем в будущем. Готовый отзыв руководителя на
магистерскую диссертацию передается дипломнику и прилагается к проекту
или работе.
Отзыв на кандидатскую диссертацию пишут несколько разных персон,
которые имеет самое непосредственное отношение к процессу защиты.
Отметим, что письменно оформленные мнения о работе передаются с другими
материалами в аттестационную коллегию для проверки и утверждения.
 Отзыв научного руководителя на диссертацию не только характеризует
работу, но и описывает соискателя. В документе должны отражаться
степень проработанности темы, особенности пунктов научной новизны,
а также сильные качества аспиранта.
 Отзывы оппонентов на диссертацию пишется в схожем стиле, однако
упор делается на содержании и научно-практической ценности
представленной работы. Подробно описывается впечатление о
разработанных
рекомендациях,
сформированных
выводах,
обоснованиях и суждениях, а также ценности работы.
 Отзыв на автореферат диссертации – сжатое описание основных
достижений, замечаний по существу работы, а также общая
рекомендация о перспективах продвижения работы.
Каждый из описанных отзывов оглашается его автором лично на защите. В
отличие от содержания отзывов для работ на присвоение ученой степени,
отзыв научного руководителя на магистерскую диссертацию должен содержать
рекомендованную оценку дипломнику.
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2. Недостатки диссертации
Даже для магистра предстоящая защита может быть существенно
омрачена «предвзятым» сниманием членов государственной экзаменационной
комиссии. Причинами неблагоприятного сценария становятся недостатки
диссертации – существенные просчеты, которые были упущены магистрантом,
аспирантом и их научным руководителем в процессе написания труда.
3. Распространенные недостатки диссертации
Основные замечания специализированный ученый совет озвучит по
поводу качества проработки проблемной темы и достоверности полученных
результатов. Однако существует также ряд формальных признаков, которые
прямо укажут о низком качестве работы соискателя. Стоит обратить внимание
на такие моменты:
 несоответствие
объема представленной работы нормативным
значениям;
 недостаточное
количество ссылок на источники используемой
литературы;
 несбалансированность объема отдельных глав или параграфов между
собой;
 отсутствие логических переходов и связок между частями работы;
 отсутствие наглядности в работе.
Существенным замечанием для соискателя остается уличение в плагиате,
когда автор допустил использование в своей оригинальной работе мнение,
суждение или результат другого исследователя. Важным недостатком остается
низкая научно-практическая ценность получаемых результатов, а также
недостоверность выводов или построенных оптимизационных моделей.
Неизменным требованием к соискателю остается поступательное
решение поставленных научным руководителем заданий. Предоставленные
выводы должны соответствующим образом отвечать на поставленные задания,
одновременно решая поставленные проблемы.
На любых этапах продвижения большое внимание обращают на пункты
новизны: важные моменты, которые впервые разработал, рассмотрел или
систематизировал автор. Неубедительные пункты новизны ставят под
сомнение ценность работы и труд соискателя и приводят к отрицательному
отзыву на диссертацию.
Основные недостатки магистерской диссертации охватывают степень
проработки проблемной темы, а также обоснованность выдвигаемых
предложений. Отметим, что для защиты важно добиться наглядности, для чего
в работе обязательно должны присутствовать расчеты и обоснования, графики,
таблицы и схемы. Работа должна соответствовать требованиям ВУЗа и
выпускающей кафедры по оформлению и содержанию.
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ДИССЕРТАЦИОННОЙ ОШИБКИ / DISSERTATION ERROR
Теппер Л., Г. Тасев / Tepper Leonid - Israel, Georgi Tasev - Bulgaria
Качество российских диссертаций
Почему-то в России большинство ученых и обывателей убеждены, что степень доктора
философии (PhD) соответствует степени российского кандидата наук. Об этом же
свидетельствует законодательная практика (см. выше соглашение с Францией). По мнению
российских ученых, PhD является эквивалентом российской степени кандидата наук, поскольку
присваивается по окончании аспирантуры и представлении текста диссертации.
На самом деле это не так, это очередной обывательский миф. Западная PhD
(естественно, я беру для сравнения страны-лидеры в науке) существенно превосходит по
уровню требований российскую степень кандидата наук, достигая и превосходя даже
российские докторские диссертации. Хотя до сих пор по старинке используется система
конвертирования из PhD в кандидатскую диссертацию (КД) или КД признается за PhD. Это
было в советское время. Тогда действительно КД была только чуть ниже по качеству, чем PhD.
Ниже я сопоставлю актуальность, методический уровень диссертаций, включая
оснащенность
приборами
и
компьютерами,
достоверность,
новизну,
наличие
квалифицированных научных руководителей, которые знают, что исследовать, а не ищут
диссертабельную тему. И я об этом буду говорить ниже. Давайте по порядку.
Очень плохо, что сохраняется лазейка дающая возможность присудить докторскую сразу
же после защиты такой же диссертации как докторской. Я знаю несколько таких примеров. Как
правило, эти доктора как специалисты ученые равны нулю.
Наукометрическая оценка
Выше я уже описал, как готовят докторантов на Западе, и не буду повторяться. Давайте
сравним квалификационные характеристики российских кандидатов и докторов наук и западных
докторов философии, сравним научный уровень российских докторских диссертаций с
диссертациями стран Запада на соискание доктора философии. Причем я пока остановлюсь в
основном на подготовке американских и лучших европейских докторов в их типичном варианте.
Свой анализ я сосредоточу на специальностях биологического профиля, области, где я кое о
чем могу судить. Для других специальностей мои выводы могут оказаться ошибочными, но,
судя по разговорам со своими коллегами — учеными других специальностей, мои выводы, увы,
скорее всего, справедливы и для других научных специальностей.
Итак, я возьму биологию, которую я хорошо знают. Медицинские науки очень сложно
сравнивать. У меня есть 8 диссертаций по своей теме. Последние из хороших стран.
Достаточно случайная выборка. Взял последние диссертации на соискание доктора
биологических наук с сайта ВАКа. Медицина очень специфична. Остальные специальности мне
знакомы меньше. Используя некоторые наукометрические показатели, я провел экспертную
оценка 8 докторских диссертаций на соискание ученой степени доктора биологических наук
(объявления и авторефераты которых я взял на сайте ВАК за май-июнь 2007 года). Кто желает
может зайти на сайт ВАКа и посмотреть авторефераты докторских диссертаций. И вот что
обнаружил.
Актуальность
В России планирование диссертации есть сугубо бюрократическая процедура. Хотя в
инструкции ВАК по защите содержится требование актуальности, то есть полезности для науки
и общества, на практике этот пункт контролируется только самим соискателем. По инструкции
соискатель, подавая документы на планирование работы, должен написать актуальность
исследования. Поэтому большинство соискателей просто переписывают готовый план, из
имеющихся в ученом совете с небольшими его адаптациями для данной работы.
В России (да и в позднем СССР) диссертация при начале работы над ней должна была
быть делаема, или как тогда говорили диссертабельна и одновременно удовлетворять
требованием решения задачи, имеющей существенное значение для отрасли. Именно поэтому
темы делятся на диссертабельные и недиссертабельные. Планирование научных работ
поискового характера очень трудно или практически невозможно.
Соискатель заранее должен определиться по какому классификационному признаку,
определяющему характер результатов диссертации, будет проходить защита. Это тоже
бюрократизация науки.
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На Западе темы более актуальны, так как их рецензируют ведущие эксперты и тайно. На
Западе есть конкурс грантов и доля средств, выделенных по тому или иному направлению. Это
и определяет актуальность исследования. Она оценивается экспертами, рецензирующими
гранты. Актуальность должна определяться до начала исследования, а не после. В Сталинском
СССР это делалось президиумом АН СССР [1.2]. Поэтому актуальность PhD даже выше, чем
докторская диссертация (ДД), так как идет отбор путем закрытого конкурса.
Новизна
В российской ДД имеется 6 публикации с импакт-фактором ниже, чем 0,2. В PhD имеется
2?3 публикации с импакт-фактором не менее 1. Индекс цитирования и импакт-фактор имеют
очень хорошее соответствие с присуждаемыми Нобелевскими премиями. Более того, сейчас
эти два инструмента стали одними из основных при поиске будущих нобелевских лауреатов.
Среди современных российских научных журналов только 100 (1,66 процента от мирового
количества) имеют более-менее значимый импакт-фактор, остальные никто в мире не читает.
Не все знают, что такое импакт-фактор? Степень всемирной «уважаемости» журнала
определяется его «импакт-фактором» — специальным показателем, ежегодно рассчитываемым
по стандартному алгоритму. Импакт-фактор, по которому оценивается научный «вес»
периодических изданий, неразрывно связан с цитируемостью публикаций. Импакт-фактором
издания в текущем году называется отношение количества ссылок на публикации этого
журнала в течение двух лет, предшествующих году обследования, к количеству
опубликованных за тот же период времени статей [2?2]. Чемпионами по «импакт-фактору»
считаются такие престижные во всем мире журналы, как «Nature», «Lancet» и некоторые
другие. Во всем мире реферируемых журналов с ненулевым импакт-фактором насчитывается
почти 6000.
Если диссертация на соискание доктора философии ориентирована на публикацию
полученных результатов в высокоимпактных научных журналах и только после их публикации
обычно проходит защита, то диссертация на соискание кандидата и доктора наук в России
ориентирована прежде всего на подготовку самой диссертации, а не научных статей.
Рецензентами выступают назначенные учеными советами оппоненты, но чаще всего их
подбирает сам научный руководитель диссертанта их из числа своих хороших знакомых или
лиц, у которых он сам был оппонентом и пропустил работы учеников этих лиц, закрыв глаза на
недостатки. Сначала пишутся статьи, а потом уже оформляется работа квалификационная. На
диссертации не ссылаются — на Западе они не являются первичными научными документами.
Одна статья в Селл (Cell) часто содержит данные как минимум 10 российских КД.
Импакт-фактор большинства российских научных журналов из списка ВАК не превышает
0,5, а чаще всего еле-еле достигает 0,2. Огромная часть этих журналов вообще не
рецензируется ПабМедом и Скопусом (интернет ресурс, подсчитывающий индекс цитирования).
Поэтому, если судить по научной значимости диссертационных работ, подготавливаемых
аспирантами на Западе и российскими аспирантами, то первые имеют, как минимум, в 2?3 раза
большую научную ценность. На самом деле, в большинстве случаев, это сравнение показывает
еще большую ущербность российских кандидатов наук в сравнении с докторами философии в
странах Запада с наиболее развитой наукой (я не говорю, например, о Греции или Португалии,
хотя и здесь виден в последнее время существенный).
Кроме того, соискатель ДД является первым автором чаще всего не более, чем в
половине этих научных статей. Другими словами, оказывается, что уровень публикаций в
российских докторских диссертациях раза в 4 ниже, чем уровень публикаций в средних PhD
диссертациях по клеточной биологии, которые я привез в 2000 году из Голландии и Швеции.
Это значит, что научная значимость PhD выше, чем ДД.
Мой опыт работы оппонентом показывает, что в большинстве случаев диссертация
выносится на защиту без публикации 50% основных научных результатов. Они потом могут
быть опубликованы или нет. Их никто как правило не проверяет. В нынешней России наиболее
распространенным видом публикации являются тезисы докладов и выступлений. Как правило,
времени на публикацию всех результатов в высокоимпактных журналах нет. Об этом
проговорился известный публицист Глазычев [3?2], когда узнал о введении в действие списка
журналов ВАК, где можно публиковать результаты диссертаций. Он пишет по этому поводу —
«… например, из моих аспирантов сразу три человека минимум на год отпадают, потому что
опубликовать в тех журналах, которые указаны в списке, это в лучшем случае долгая история,
даже если я буду воздействовать силой личного авторитета.» Его поддержала профессор МГУ
А. Журавлева, которая сообщила, что «внезапное сокращение списка „ваковских“ изданий
оказалось (для МГУ) настоящей катастрофой». «Университет на смог выпустить (обратите
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внимание на слово — АВТ.) около 50 человек аспирантов (в том числе заплативших за
обучение иностранцев)». «Ведь „основные результаты“, которые должны быть опубликованы в
журналах этого списка, достигаются аспирантами к концу срока — когда работа готова,
публиковать их на 1 и даже на 2 курсе просто невозможно.»
Да, сейчас для докторских диссертаций требуется публикация не менее 6 статей в
изданиях, включенных в список ВАКа. Но новизна многих диссертаций сомнительна — в России
мало кто читает англоязычную литературу. С 1992 г. рухнула советская система научнотехнической информации, закрылись научно-технические журналы, во многих НИИ и на
предприятиях уничтожены уникальные библиотеки. Научная литература (монографии),
издаваемая мизерными тиражами, дорога и малодоступна. Да и печатают там в основном
интеллектуальный мусор.
Как
правило,
последняя
информация
из
самых
последних
номеров
высокоимпактфакторных научных журналов не доступна российским ученым, так как часто
является платной. Многие журналы делают доступ к статьям бесплатным только через
несколько месяцев после публикации, то есть, заложено отставание других стран. Кроме того,
природа вроде бесплатна, но для Челябинска требует 300 долларов. Нет ни одного свежего
научного иностранного журнала в Иванове. Доступ через интернет резко ограничен.
В Российском науковедении за последние годы одни потери — закрылся журнал
«Науковедение», пропали аналитические центры в ИНИОНе, ИЕТе, загнулись центры анализа
науки при Миннауки, науковеды разбрелись по случайным зарубежным заказчикам [12?2].
Оказалась разрушенной и система научных журналов. В свое время многие советские
журналы реферировались американской системой ПабМеда и учитывались в Индексе
цитирования. Сейчас большая часть российских журналах утратила этот статус, а чтобы
попасть обратно в ПабМед нужно себя зарекомендовать. Сегодня публикации в научных
журналах, издаваемых всеми российскими академиями — бесплатны (а некоторые журналы
даже платят какие-то копейки авторам). Если завтра это отменить, то публикации просто
прекратятся, и наука умрет [12?2].
Резко ухудшилось библиотечное обслуживание. В течение 2000?2005 годов (думаю, что
сейчас положение не лучше) Государственная центральная научная медицинская библиотека
не получала иностранных журналов, да и подписка через Интернет была ограничена
несколькими названиями. Библиотека имени Ленина утратила своё значение в качестве
научного центра, когда она была доступна для научных работников и имела почти все
зарубежные журналы.
В России система подготовки и издания реферативных журналов практически разрушена.
В годы Советской власти эта система позволяла быстро и оперативно распространять
информацию по всем населённым пунктам СССР. Она работала эффективно и дёшево.
Приказала долго жить и система обеспечения предприятий промышленности и научных
учреждений зарубежными научными и научно-техническими книгами и журналами. Большую их
часть теперь прочитать невозможно, так как нет средств на их приобретение. По сути, Россия
лишилась научно-технической информации.
Резко сократилось финансирование библиотек России. Сокращение финансирования
привело к ухудшению комплектования как отечественной, так и зарубежной литературой, что
существенно снизило информационный потенциал научных библиотек. Данный тезис может
быть проиллюстрирован на примере Централизованной библиотечной системы (ЦБС) БЕН РАН
— самой крупной библиотечной системы РАН. Если в 1990 г. ЦБС БЕН РАН было приобретено
124576 экземпляров иностранных изданий всех видов, то в 1999 г. — только 30248. Падение в 4
раза!!! Еще более ярко сложность положения проявляется на примере валютной подписки на
научные журналы. Научные журналы, с одной стороны, являются для ученых всего мира самым
важным информационным источником и, с другой стороны, местом публикации результатов
своих исследований и закрепления научного приоритета. Если в 1990 г. Централизованной
библиотечной системы библиотек естественных наук (ЦБС БЕН) РАН подписывала за валюту
2847 наименований зарубежных научных журналов, то в 1999 г. — только 209 наименований
[12.2].
Годовой бюджет Российской национальной библиотеки (бывшей Ленники) около 10 млн
долларов (2004 год). Для сравнения: библиотека конгресса США имеет бюджет около 500 млн
долларов (к нему добавляются ежегодно частные пожертвования в сумме 20?30 мнл долларов)
[12.2].
Что касается доступа к международным научным изданиям, — это всегда было головной
болью для советских и российских ученых. Сейчас положение усугубляется общемировыми
тенденциями общего роста числа научных публикаций и роста цен на научные издания,
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превышающего финансовые возможности научных библиотек даже ведущих стран мира. Так,
по данным журнала Природа («Nature»), за 20 лет (1970-1990) индекс цен на научные журналы
возрос более чем в 10 раз, значительно опережая рост финансирования библиотек. По данным
того же источника, 114 библиотек-членов Американской ассоциации исследовательских
библиотек в 1997 г. израсходовали на 142% больше средств на подписку, чем 10 лет назад,
выписав при этом на 6% меньше наименований журналов [12.2].
Посещение мною в декабре 2005 года областных научных библиотек Владимира и
Иванова выявило, что после 1991 года поток поступлений резко снизился. По сути можно даже
сказать, что после 1991 года имеется провал в поступлении книг. По словам библиотекарей,
все дело в том, что резко снизилось финансирование. Кроме того, было отменено правило, по
которому в областные научные библиотеки и ряд других центральных библиотек Москвы и ряда
крупнейших научных центров обязательно поступал сигнальный экземпляр любой печатной
научной продукции. После прекращения поступления научной литературы имелись факты
воровства из областной науки в Иванове — люди платили 20 кратные цены (при стократной
инфляции), а книги забирали. Очень много книг похищено. Сейчас стали поступать учебники, но
очень мало.
Практически отсутствуют иностранные журналы. Доступ в Интернет осуществляется за
деньги посетителя. За бланки требований введена плата. Хотя и очень маленькая. 20 копеек во
Владимирской областной научной библиотеке имени Горького. В областных библиотеках
Владимира и Иванова платят за ксерокопии, за интернет. Мои подсчеты в декабре 2005 год
показали, что в основном занимаются в библиотеках женщины, около 65%. В день ходят около
300 человек в научку в г. Иванове. Раньше, в советские годы она была всегда переполнена. Но
даже имеющиеся книги читают мало. Например, 6 раз прочитали книгу Кара-Мурзы о науке
[12.2] во Владимирской научке. В научке г. Иванова эту книгу брали всего 2 раза.
Администратор в научной библиотеке в г. Иванове, которая меня записывала, сказала,
что у нее зарплата вместе с пенсией чистыми 3000 рублей. Но она раньше заведовала отделом
в этой же библиотеке и поэтому у нее хоть есть кой-какая пенсия. Молодые специалисты
получают 1500?1800 рублей. 6 разряд имеет начинающий библиотечный работник Они сразу
уходят. По сути, в российских библиотеках остались одни старые кадры.
По моим грубым подсчетам, условно около 10% научной новизны в мире, по крайней
мере в области моих научных интересов, производится PhD студентами. Остальное делают
подростки. Наука США создает около 30% от мировой новизны. Следовательно аспиранты
США производят 3% мировой новизны. Пусть 10% новизны делается аспирантами России.
Сейчас Россия производит менее 2% мировой новизны [12.2]. Защищается 30 тыс.
кандидатских диссертаций в России и 25?30 тыс. PhD диссертаций в США. Итак, на одну
диссертацию США приходится 3%/30 000, а в России — 0,2%/30 000 новизны. Итак, в одной
PhD диссертации США создается в 15 раз выше научной новизны, чем в одной российской
кандидатской диссертации.
Поэтому, думаю, что по показателю новизны PhD выше даже российской докторской
диссертации. Конечно, в отдельных лабораториях, сотрудничающих с западными центрами,
уровень КД достаточно высокий и может быть сравним с западной PhD в лучших странах мира.
Методический уровень
За время реформ российская наука отстала на 17 лет. Световая и электронная
микроскопия в России очень и очень отстала от Запада. Там уже идут публикации с
использованием STED, 4Pi, которые превысили уровень теоретического разрешения световой
микроскопии. Широко используется FRET, FRAP, технология исследования живых клеток,
которым привили ген химерного белка, содержащего в своей цепочке флюоресцирующий
белок. Я не хочу детализировать все эти методы. Это интересно только для специалистов.
Поэтому методический уровень даже сравнивать страшно, поскольку по этому параметру
PhD гораздо выше и КД и ДД. В любом университете на Западе несколько конфокальных и
электронных микроскопов. В городе Рибейрон-Прето в Бразилии 500 тыс. жителей и стоят 2
конфокальных микроскопа. В Иванове и Ярославле нет ни одного конфокального микроскопа.
Вo Владимире и о таких микроскопах даже не слышали. Нет секвенаторов нуклеиновых кислот.
Я знаю, например, что есть конфокальные микроскопы в Российском госмедуниверситете
и несколько в Пущинских НИИ, поставлены, но не смонтированы электронные микроскоп в
Российском госмедуниверситете. В институте Цитологии в Питере поставлен электронный
микроскоп Либра-120, но тоже пока не запущен. Такая же ситуация и в Пущино (на июнь 2007 г).
А ведь в СССР производились собственные электронные (в Черноголовке и в Сумах) и
очень хорошие световые микроскопы в ЛОМО в Ленинграде.
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Качество научного руководства
На Западе научный руководитель крайне заинтересован в проведении работы, так как
PhD студент работает по тематике шефа, которая затем будет опубликована и станет основой
для получения гранта этим шефом. Поэтому шеф кровно заинтересован в том, чтобы научную
работу делал квалифицированный человек. Идет тщательный отбор кандидатов в PhD
аспирантуру, в проведении работы оказывается большая помощь. В России, напротив,
образовалась 15 летняя кадровая яма в научных кадрах вследствие внешней и внутренней
утечки мозгов [см. 4.2]. Поэтому качество среднего звена на Западе сейчас несравненно выше.
Уровень отбора аспирантов выше на Западе, так как там зарплата ученого по отношению
к средней зарплате выше, чем такой же показатель в России. Следовательно PhD выше КД
нынешней России в несколько раз.
Достоверность результатов
На Западе рецензирование тайное. На Западе публикации статей предшествует
тщательнейшая проверка результатов тайными рецензентами. Да. Почти все статьи на Западе
тщательно рецензируются анонимными рецензентами. Если есть что-то новое и необычное, то
они требуют массу контролей.
На Западе есть правила по борьбе с подделками и по использованию статистики. В
настоящее время в ряде биомедицинских журналов можно найти так называемые «Единые
требования к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы» подготовленные
Международным комитетом редакторов медицинских журналов — ICMJE (International
committee of medical journal editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical
journals. Ann Intern Med 1997.126:36 N47)." (По состоянию на 19.11.03 на этом сайте размещена
обновленная версия требований от ноября 2003 г., которая в части описания статистики не
отличается от версии 1997 г.). Потребность в унификации требований к таким публикациям
ощущалась уже давно. И вот в 1978 г. редакторы нескольких ведущих медицинских журналов
неофициально собрались в Ванкувере (Канада), где и сделали первую попытку выработать
единые технические требования к биомедицинским рукописям, представляемым в
редактируемые ими журналы. Впоследствии эта группа редакторов стала известна как
Ванкуверская группа. Ее рекомендации были впервые опубликованы в 1979 г. Позднее
Ванкуверская группа была преобразована в Международный комитет редакторов медицинских
журналов [5?2].
В России достоверность почти не оценивается. В России есть научные журналы, где
рецензенты открыты, например, Морфология. Естественно, что они не хотят портить отношений
со своими коллегами и не рубят плохие статьи. Нет тайного рецензирования и при проверке
диссертаций в России. Так называемые официальные оппоненты — хорошие знакомые
научного руководителя или научного консультанта. Официальные оппоненты обычно
тщательно подбираются на основе лояльности. Никто не хочет критиковать. Проще сохранить
хорошие отношения отказавшись от оппонирования после знакомства с работой или путем
собирания неофициальных сведений.
Оппоненты не хотят портить отношение с научным руководителем диссертанта. Поэтому
в диссертациях нередки ляпы и ошибки, не говоря уже о существенном проценте
сфальсифицированных экспериментов, когда делается 3, а пишется 10 экспериментов. Да, есть
процедура проверки протоколов экспериментов, но она как правило, формальна и
ограничивается показом написанных от руки протоколов. Сидеть и проверять по всем
лабораторным журналам, что и когда анализировалось диссертантом, ни у кого нет времени.
Да и смысла нет, поскольку, как правило, ничего существенно нового диссертации не несут.
Идет доработка деталей и дополнение пустых мест реальности, когда уже основной закон в
науке ясен и открыт он на Западе. Анализ Леонова о применении статистики и об уровне
статобработки в диссертациях я уже приводил выше.
Соотношение количества диссертаций
В 2005 году защитились около 35 тысяч человек (30000 кандидатов и 5000 докторов). При
этом наблюдается очень большая дисперсия по сферам наук. По разделу инженерных и
естественных наук, включая биологию, количество защит уменьшается. Медицина —
приблизительно на том же уровне. А рост дают три сферы: экономика, педагогика и
юриспруденция [6?2]. Для сравнения, ведущая научная страна мира заметно отстает по числу
защищаемых диссертаций на соискание ученой степени доктора философии. Число докторов
наук, выпущенных в США, составило 27,3 тыс. человек в 1998 году до 25,5 тыс. в 2001 году и
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24,5 тыс. — в 2002 году.
Если учесть, что в России защищается около 5 000 докторов наук ежегодно, а населения
США более, чем вдвое превышает население России, то оказывается, что российская степень
доктора наук более близка по количественным параметрам к PhD, чем кандидатская. Там
защищается на единицу населения в 2 раза больше PhD, чем докторов наук в России. По
отношению к КД наоборот. В России защищается кандидатов большеев 2 раза, чем PhD в США
на единицу населения. Если учесть уровень развития науки двух стран, то это неправомочно.
Обычно кандидатская диссертация в России делается за 3 года Это как раз срок
аспирантуры. Стажерство (1 год до аспирантуры) встречается редко. Его ввели в
позднесоветское время. Западная PhD обычно делается за 5 лет. Редко за 4-5 лет.
Итоги сравнения
Итак, достоверность, новизна и научная значимость диссертационных результатов в
российской кандидатской диссертации на порядок ниже, чем те же показатели в лидирующих
научных державах Запада. Моя оценка показывает, что суммарная значимость PhD выше, чем
значимость ДД.
Если все это учесть, то получается, что по научным параметрам российская докторская
диссертация как раз и соответствует западной диссертации на соискание титула доктор
философии. Мне могут возразить, что, мол, докторские диссертации в России защищают чаще
всего в возрасте 40-50 лет. Да. Это так, но это не относится к наукометрической оценке
диссертаций.
Как-то еще в советское время я читал наукометрическую статью, где методом экспертной
оценки сравнивался научный уровень (значимость для науки, мировая новизна, значимость для
практики и т.д. кандидатских и докторских диссертаций СССР). Для большинства отраслей
науки был получен коэффициент 2. Другими словами, докторская диссертация имели в 2 раза
большее значение для науки, чем кандидатские. Я не думаю, что ситуация сейчас стала лучше.
Итак, уровень кандидатской приблизительно равен с научной точки зрения с точки зрения
научной значимости и количества материала половине докторской.
Что делать?
Из исторического обзора можно вынести следующие выводы: на Западе наука основана
на статьях, в России — на диссертациях; процедура защиты на Западе докторской степени
проще, чем в России — кандидатской; уровень науки в России низкий.
Плачевное состояние русской науки ясно указывает, что делать что-то с этой самой
наукой надо. Но что делать, никто не знает. Как образно заметил Болонкин [7.2], в своей
научной политике нынешняя Россия похожа на крестьянина, который, чтобы не голодать,
проедает семенное зерно, ничего не сеет, а осенью ждет богатого урожая. Ясно, что он обречен
вечно подбирать колоски на чужом поле или ходить побираться кусочками, кусочничать. Для
запуска же российской науки требуется немереное количество денег. Там все износилось.
Что делать? Саботировать либеральный зуд в правительстве. Реформистский зуд
либералов в правительстве довольно долго и успешно сдерживается умением русских
чиновников саботировать.
Если в России решат выполнить требования Болонского процесса и сделать процесс
оценки квалификации ученых одноступенным, то как быть с кандидатами и докторами,
оставшимися после СССР и в избытке наделанных в нынешней России. На этом пути возможны
не один (отмена докторских, как думают многие), а три варианта решений — отмена либо либо
докторских диссертаций (то есть приравнять кандидата наук к PhD), либо кандидатских
диссертаций (т.е. приравнять доктора к PhD, в этом случае требуется повысить требования к
диссертациям на соискание доктора философии до уровня требований нынешних докторских
диссертаций), либо ничего не делать, а сохранить все, как есть (замаскировав одну из
диссертаций как это сделано в Швеции и Германии), и ждать, пока Россия сама не решит, куда
ей идти. То бишь, вопрос в том, какие установить требования для PhD требований нынешней
кандидатской диссертации или требований нынешней докторской?
И первый и второй подходы имеют большие опасности для развития науки в России. Что
будет, если отменить кандидатскую. В 10 раз сократится подготовка научных кадров, так как
число докторских диссертаций грубо в 6-10 раз меньше, чем кандидатских. Отмена
кандидатской 7000 х 1 надо будет правительству платить 7000 рублей за остепененность.
Отмена докторской означает, что 3000 х 6(10) надо будет платить 18000-30000 рублей за
остепененность. Тогда надо повысить зарплаты молодым ученым, а то наука совсем
обезлюдеет. Кроме того, нужно строить жилье в виде ведомственного жилья.
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Что будет, если отменить докторские диссертации? Это приведет к резкому снижению
квалификации ученых и к засилью в науке всяких там сынков и выскочек, прикрывающих свою
научную убогость волосатой лапой. Науку поглотит серость и на директорские места придут
полные идиоты. Уже сейчас посредственности находятся на большинстве директорских мест в
России.
Второй вариант приведет к резкому сокращению числа остепененных ученых. Скорее
всего на это никогда не пойдут, хотя это достаточно обоснованный путь. Учитывая, что добавка
к зарплате за степень чаще всего являться одной из существенных мотиваций, заставляющих
людей идти в науку, то нетрудно догадаться, что в науку после такого решения никто не захочет
идти.
С этой проблемой уже столкнулась Белоруссия. Там были резко повышены требования к
докторским диссертациям. Цитирую «ПОЛОЖЕНИЕ о присуждении ученых степеней и
присвоении ученых званий в Республике Беларусь».
Соискатель ученой степени доктора наук должен иметь публикации в научных изданиях,
включенных в перечень изданий, и в зарубежных научных изданиях:
— по гуманитарным наукам — не менее 15 статей и единолично написанную
монографию, прошедшую научное рецензирование двумя рецензентами — специалистами по
данному научному направлению, имеющими ученую степень (один из них должен быть
доктором наук), рекомендованную к изданию ученым советом (редакционно-издательским
советом) организации;
— по медицинским и сельскохозяйственным наукам — не менее 22 статей или 15 статей
и монографию, прошедшую научное рецензирование двумя рецензентами — специалистами по
данному научному направлению, имеющими ученую степень (один из них должен быть
доктором наук), рекомендованную к изданию ученым советом (редакционно-издательским
советом) организации;
— по естественным и техническим наукам — не менее 25 статей или 18 статей и
монографию, прошедшую научное рецензирование двумя рецензентами — специалистами по
данному научному направлению, имеющими ученую степень (один из них должен быть
доктором наук), рекомендованную к изданию ученым советом (редакционно-издательским
советом) организации.
Недавно я говорил с одним своим знакомым профессором, доктором наук по математике
из Гомеля. Он сказал, что такие жесткие требования к докторским диссертациям привели к
резкому сокращению количества защищаемых докторских диссертаций и скоро некому будет
замещать должности профессоров в вузах, в Белоруссии катастрофически не хватает
профессоров. Следует отметить, что научные сотрудники в Белоруссии получают больше
относительно рабочих, чем в России. Нет хороших зарплат — нет притока талантливой
молодежи. Сейчас в Италии такая же проблема.
Болонский процесс, к которому, неглядя, присоединилась Россия, предполагает отмену
2?х степенной системы. Но если оставить только одну степень, то надо идти дальше в
фарватере Болонского процесса. Mожет вообще убрать государственный контроль аттестации
научных кадров? Ведь именно так работают западные страны… По мнению Сонькина [8?2],
отмени государственный контроль диссертационной системы в одночасье — и мы получим
мощный всплеск непрофессионализма, которого в науке сегодня и так предостаточно. «У нас в
течение многих десятилетий в научные руководители выбивались порой далеко не самые
талантливые, зато самые „идеологически надежные“ кадры. Хоть и плохо, но работающий ВАК
вместе с двухступенчатой системой научных степеней — это необходимый для наших условий
„фильтр“ на входе в профессиональное научное сообщество. Без него наука в России просто
захлебнется от притока шарлатанов.»
Сам председатель ВАК М. Кирпичников [9.2] не исключает, что по мере развития в России
институтов гражданского общества (наивный человек!) часть нынешних функций ВАКа будет
постепенно отходить к системе университетов и государственных академий. Но для этого
потребуется не одно десятилетие. И если разом от всего этого отказаться, распустить ВАК со
всеми его нынешними проблемами, лучше ситуация точно не станет. Мне же кажется, что все
попытки построить гражданское атомарное общество в России за 15 лет реформ полностью
провалились.
Надо отменить государственный контроль за качеством ученых степеней, предоставив
заботу об этом университетам. Значит, надо ликвидировать и ВАК и перейти при приеме на
работу на систему рекомендаций и CV (история жизни), а чтобы такая система срабатывала
при отборе и не была заражена коррупцией, надо почти полностью отменить базовое
госфинасирование и оставить лишь грантовую систему с ее жесткой конкуренцией и
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рецензированием грантов иностранными специалистами, как, например, это делается в
Финляндии, где страна слишком мала, чтобы иметь достаточно квалифицированных
специалистов для рецензирования всех тем. Кроме того, в малой стране или стране с
недоразвитой наукой, в какую превратилась нынешняя Россия, при рецензировании грантов
велика опасность коррупции. Уж на что большая вроде бы Германия, да и наука там сейчас
гораздо лучше развита, чем в нынешней России, но и там коррупция при отборе грантовых
предложений имеется. И с ней постоянно борются. Например, в заседании грантовых комиссий
в Бонне имеют право присутствовать старейшины от научных обществ. Я участвовал в этих
заседаниях и сам видел.
Если оставить грантовую систему, то надо отобрать нынешние права у директоров и
развивать систему журналов. Да, да!!! Требуется интенсивно развивать систему научных
журналов на английском и русском языках с тайным независимым, лучше с приглашением
иностранцев, рецензированием, в отличие, например, от журнала «Морфология», где имена
рецензентов открыты для авторов статей. Далее. Чтобы предупредить коррупцию в грантовом
агентстве, надо там штат менять каждые 5 лет. Можно ли это сделать в условиях Москвы?
Ответ ясен. Итак, куда ни кинь везде клин.
Да и зачем вообще менять работающую систему? Может быть сейчас лучше не менять
сложившуюся и апробированную систему (чего, чего, а саботировать российские чиновники
умеют) или же сделать так, как это сделала Германия, неофициально сохранившая
двухстепенную систему. Что же надо сделать, чтобы наука России вылезла из диссертационной
ловушки? Решение может быть консервативным — систему сохранить, усилить контроль и
повысить требования. Большинство как раз и склоняется к мысли, что надо повышать
требования к диссертациям и медленно модифицировать нынешнюю систему. Это сейчас
делает Кирпичников. Сейчас главное для российской науки не навредить, как в медицине.
По мнению С. Капицы, защита должна обязательно проходить вне того учреждения, где
делалась работа. Он предлагает ввести в состав аспирантуры обязательную поездку за
границу. Можно сформулировать и другие предложения, например, требования 1 публикации
первым автором в международном журнале с импакт фактором, не менее 0,5 и 5 статей в
журналах с тайным рецензированием и выставлением статей в интернете. Можно
рекомендовать рецензирование неизвестным оппонентом с оплатой его работы, использовать
диаспору в качестве рецензентов. Нужно переориентировать науку на публикацию статей, а не
делать диссертации. Политикам надо давать почетную степень. Если сохранять нынешнюю
двухстепенную систему, то надо сделать обязательным интервал в 3-5 лет между докторской и
кандидатской.
Лучше всего привлекать к рецензированию иностранных специалистов. Если уж вводить
одностепенную систему, лучше всего посылать на рецензию на Запад, Например, тайное
рецензирование диссертаций членами научной диаспоры. Надо учитывать только статьи с
первым авторством. Должна быть наука в магистратуре или отмена степеней магистра.
Есть страны, где несмотря на формальное единство с Болонской системой сохранили
свои национальные особенности. Швеция, где есть лицензиат после 2 лет перед PhD и
Германия, где есть хабилитация после PhD, но до 45 лет. То есть, может быть есть смысл
формально и принять Болонские требования (если это требуется), а неформально сохранить
старую систему по типу шведской или немецкой.
Да, в рамках нынешнего общественно-политического строя имеется три варианта
решения очерченной проблемы. Меня могут спросить, а почему нельзя полностью перейти на
западную систему организации науки? Потому, что народ другой, потому, что наука слабая,
потому, что Россия — это другая цивилизация… Болонский процесс основан на атомарном
гражданском обществе, где конкуренция прозрачна, идет по правилам и всех строит в рамках
заданных правил игры. Ведение принципов, по которым функционирует наука в атомарном
гражданском обществе в России приведет к тому, что все рухнет. Но есть и еще один вариант,
отказ от этого строя, и возврат к советской системе, которая позволила СССР создать великую
науку.
Выводы
1. Двухступенчатая дисертационная система, регулируемая государственной ВАК, вместе
в РАН единственное, что сейчас в России осталось от великой советской науки. Ну может коегде отраслевой НИИ встретишь. ВАК-дисертационная система и РАН, эти реликты СССР,
реально блокируют превращение России в придаток Запада, но одновременно это
противостояние усугубляет деградацию науки в России.
2. Диссертационно-ваковская система находится в противоречии с конкурентной средой
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рыночной экономики, которая сейчас всеми силами внедряется в России, средой, где
квалификация научного работника оценивается децентрализовано. Это противоречие должно
вылиться в противостояние или в ликвидацию ваковской системы посредством упразденния
двустепенной системы. Объективно оба этих организационных института являются тормозом
для рыночных реформ, направленных на превращение России в придаток Запада. Не зря
сейчас реформаторы пытаются всеми силами разрушить организационные основы РАН. После
ее разрушения они примутся и за диссертационно-ваковскую систему.
3. Противоречия между РАН и ВАКом с одной стороны и западным типом организации
науки очевидны и они будут углубляться так же, как сейчас углубляется трещина между
лавирующим на грани державности Путиным и либералами, пропитавшими властные
структуры.
4. Нынешняя Россия не сможет административным путем совладать с противостоящей ей
институтами, осколками советской науки. С диссертационной ловушкой не смог совладать даже
могучий СССР, что тут говорить о нынешней трухлявой России. Никакие бюрократические меры
не помогут вывести российскую науку из диссертационной ловушки и противостояние
разрешится силовым решением правительства. Такова логика режима, где ценность человек
меряется цифрой имеющихся у него купюр. Это объективно необходимо для реформаторов, так
как мировой опыт показал, что жизнеспособны только две системы организации науки,
западная, основанная на рыночно-конкурентных принципах, и советская, основанная на
регулирующей и стимулирующей роли государства. Я об этом уже писал [10.2].
5. Странное незнание и это «надеюсь» Кирпичникова свидетельствует о том, что в
высших эшелонах власти идет борьба за ликвидацию двустепенной системы аттестации
научных кадров в России. Точно так же надеялись и вузы, пока гром не грянул и Дума под
диктовку некомпетентного правительства не приняла закон о переходе России на Болонскую
систему в ее худшем варианте. Либералы во властных структурах непременно пойдут на слом
этих двух оплотов или осколков советской системы организации науки. Они будут дурить голову
недалекому российскому президенту, что, мол, вся Европа так живет, что не к лицу России быть
хуже Европы, и тот даст санкцию, как он уже дал санкцию на слом отечественной системы
высшего образования.
6. Поскольку логика действий нынешнего правительства непрофесионалов основана на
бюрократических процедурах, то более вероятно, что пытаясь сэкономить деньги на доплатах
ученых правительство ликвидирует кандидатскую степень, то есть приравняет PhD по уровню
требований к нынешним докторским диссертациям. Об этом свидетельствует приход в ВАК
Кирпичникова, который начал внедрять бюрократические процедуры в систему аттестации,
вместо решения задач научного плана, а на вопросы по существу проблемы в своем интервью
закрывается недостаточностью финансирования.
Существующую ситуацию, когда, по словам Кирпичникова, можно без труда приобрести
аттестат, диплом, трудовую книжку или водительское удостоверение, он назвал «болезнью
общества». Вылечить эту болезнь силами одного научного сообщества нельзя. «Решать это
надо не только силами ВАК и Минобрнауки. Решать надо и с привлечением более широкого
спектра участников. Прежде всего, это правоохранительная система», — считает академик. По
его словам, в настоящее время отсутствует и необходимая нормативная база, на основании
которой можно было бы предъявить претензии к заказчикам диссертаций и исполнителям таких
запросов. «Научное сообщество должно заняться созданием некоей этической хартии или
этической декларации. На ее основе ВАК, я думаю, могла бы продумать меры удаления таких
людей из научного сообщества, что, безусловно, послужило бы повышению авторитета науки в
целом», — сказал Кирпичников. В конце апреля 2006. председатель ВАК Кирпичников
предложил ввести преследование по административной или уголовной линии, как для
изготовителей диссертаций.
Принимать решение о том, является ли диссертация купленной, или же это результат
научной работы диссертанта, по замыслу Кирпичникова, должны экспертные советы. Причем,
по словам академика, эти советы должны быть «устойчивы к давлению извне».
7. Что же надо делать? Саботировать реформу и всеми силами добиваться увеличения
финансирования, надо дождаться момента, когда либо народ созреет для перемен либо сам
режим мягко эволюционирует в сторону создания химеры между царизмом и советами.
8. Правительство России абсолютно непрофессионально, по крайней мере относительно
науки и технологии. Непрофессионализм же Фурсенко как министра науки и образования,
зашкаливает [11.2]. Да, Фурсенко вышел из хорошего института, он занимался внедрением
достижений науки в технологию, но он, видимо, ничего не понимает в организации науки и тем
более образования. Вообще, поражает удивительный непрофессионализм Путина в подборе
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кадров. Как мог Путин выбрать и поставить во главе Миннауки такого полного дилетанта
Фурсенко? Да и модные ныне нанотехнологии не более, чем звон, но Путин и чиновники не
знают, где он.
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Abstract: In this report outlines possible application of image analysis systems in
evaluating the parameters of the surfaces of eggs. It is described a study to determine
the parameters of the long and short axis of the eggs. Statistical analysis of the results
is obtained. A laboratory set-up has been developed and a methodology for measuring
egg geometrical parameters and in particular a long and short axis is proposed through
a system for obtaining, processing and analyzing images. The results obtained
suggest that the non-contact image measurement systems provide sufficient accuracy
when measuring geometric parameters, and the resulting measurement error is
commensurate with that of the contact measurement methods.
Keywords: Image analysis, Eggs external parameters, Non-contact measurement
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪНШНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ЯЙЦА ЧРЕЗ ГЕОМЕТРИЧНИ ПРИЗНАЦИ
Мария Георгиева-Николова, Дарина Рахнева, Петя Николова
Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“,
8602, Ямбол, ул. Граф Игнатиев № 38,
maria_bogomilova@abv.bg, daridobi@abv.bg, nikolova_pn@abv.bg
Резюме: В доклада се разглжда възможността за приложение на системи
за обработка и анализ на изображения при измерване на външни характеристики
на яйца. Описана е процедура за определяне на голяма и малка ос на яйцето.
Представен е статистически анализ на получените резултати. Разработена е
установка и е предложена методика за измерване на параметри на яйца и в
частност голяма и малка ос чрез система за получаване, обработка и анализ на
изображения. Получените резултати дават основание да се твърди, че
системите за безконтактно измерване по изображение осигуряват достатъчна
точност при измерване на геометрични параметри, а получаваната грешка на
измерване е съизмерима с тази при контактните методи на измерване.
Ключови думи: анализ на изображения, външни характеристики на яйца,
безконтактно измерване
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Размерът на яйцата е свързан с важни аспекти при изследване
поведението на птиците, като маса на женската, социален статус на женската,
място и време на снасяне, физико-химичен състав на яйцето, гнездене, размер
на гнездото. Размерът на яйцата се определя от различни признаци, като маса,
линейни размери (дължина и ширина) и обем [4,6].
Размерът на получаваните яйца е важен в птицевъдството. Например при
храненето на птиците. Количеството и състава на приеманата от птицата храна
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води до увеличаване обема на яйцата. По-малкото и бедна на протеини и
мазнини храна до намаляване на размера му, тъй като резервите на тялото се
използват като източник на енергия, вместо в образуване на яйцеклетките.
Разходът на храна при отглждане на птиците е важен за производителя от
икономическа гледна точка [7,8].
Размерът на яйцата са фактор, влияещ при проектирането и
практическото използване на оборудване за транспортиране, сортиране,
пакетиране инкубиране, съхранение [1,2].
Тенденция в световен мащаб е замяната на контактните методи за
измерване на геомерични размери на яйца с безконтактни.
Предимствата на безконтактните пред контактните методи на измерване
размерите на яйца са безспорни и отдавна доказани [3,5,11,12] – намаляват
времето за измерване, значително по-висока точност и надеждност на
получаваните резултати.
Цел на настоящата разработка е определяне на постигнатата точност при
измерване на геометрични размери на яйца чрез системи за получаване,
обработка и анализ на изображения и сравняването им с точността постигана
чрез конвенционални измервателни средства, работещи чрез контактни методи.
2. ИЗЛОЖЕНИЕ
За измерване на основни геометрични характеристики на яйца могат да
бъдат използвани автоматизирани и автоматични програмни системи.
На фигура 1 е представен пример за измерване с програмна система
Camera Measure (e2eSoft Inc.). Системата за автоматизиран визуален контрол
се калибрира с еталонен измервателен инструмент – шублер. След като
операторът отчете 10 mm от еталонния уред програмната система извежда
информация съотношението на дължината в милиметри и пиксели на
изображението на еталона. Веднъж системата калибрирана позволява
многократно измерване на линейни и нелинейни размери от заснемания обект,
без допълнителна настройка.

Фиг.1. Измерване размери на яйце с програмна
система Camera Measure (e2eSoft Inc.)
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Автоматичните измервателни системи могат да бъдат реализирани с
програмните системи Matlab (Mathworks Inc.) или Octave (GNU Octave), като
използваните функции са аналогични.
Например функцията regionprops измерва набор от характеристики за
всяка област, маркирана в матрицата на обекта в изображение. Позитивните
реални елементи съответстват на различни области. Например, наборът от
елементи, равен на 1, съответства на една област, множеството от елементи,
равни на 2, съответстват на втория регион и т.н. Получената структурна
променлива има формата на масив с дължина максималният брой региони в
изображението. Полетата на структурния масив означават различни измерения
за всеки регион и определят техните характеристики.
В таблица 1 са посочени значенията на характеристиките, които се
определят чрез функция regionprops [9].
Таблица 1. Функции за определяне на геометрични
признаци на обекти в изображение
Функция

Описание
Площ на обекта

Area

Координати на
BoundingBox минимален
правоъгълник
Centroid
ConvexArea

Координати на център
на тежестта
Площ на обвивката на
обекта
Обвивка на обекта

Функция
FilledArea
FilledImage

Image

Описание
Брой пиксели в
FilledImage
Изображение, получено
в обхвата на минималния правоъгълник
Изображение, получено
в обхвата на минималния правоъгълник

MajorAxisLength Дълга ос на обекта

MinorAxisLength Къса ос на обекта
Ориентация – ъгъл
Огледално
ConvexImage
Orientation
спрямо хоризонталната
изображение на обекта
ос на изображението
Коефициент на
Eccentricity
Perimeter
Обиколка на обекта
ексцентрицитет
Диаметър на идеалната
Линейни индекси на
EquivDiameter окръжност описана с
PixelIdxList
пикселите в обекта
параметрите на обекта
Разлика между броя
Координати на
EulerNumber обекти и отвори в
PixelList
линейните индекси на
изображението
пикселите
Extent
Solidity
Обхват на обекта
Плътност на обекта
Елементи от минималния правоъгълник
Екстремални точки на
Extrema
SubarrayIdx
на обекта, представени
обекта
като масив, съдържащ
индекси
ConvexHull

3. ПРИМЕР
Използвани са общо 90 яйца, от които:
 30 яйца от японски пъдпъдъци, предоставени от ферма в село Бояново,
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община Елхово;
 30 кафяви кокоши яйца, закупени от търговската мрежа;
 30 кокоши яйца от порода Араукана, предоставени от Секция
“Птицевъдство” към Тракийски университет – Стара Загора.
На фигура 2 са представени проби от използваните в работата яйца.

а) яйца от японски
в) кокоши яйца от
б) кафяви кокоши яйца
пъдпъдъци
порода Араукана
Фиг.2. Яйца използвани в работата
Измерени са два контролни размера – голяма и малка ос на яйцето по три
метода:
 Измерване с шублер с точност 0,05mm;
 Измерване с програма Camera Measure (e2eSoft Inc.)
 Измерване с компютърен алгоритъм, представен в [12]. Алгоритъмът
използва функция regionprops за определяне на геометрични параметри
на яйца. Процедурата за работа с алгоритъма включва: настройка по
размер, за която е използван посоченият измервателен инструмент –
шублер; поставянето на яйцето върху фон с контрастен на яйцето цвят
– зелен или сив; Заснемане на яйцето и обработка на изображението.
Програмните системи са настроени по размер на 10 mm. заснети са
изображения с размер 640х480 пиксела.
Получените резултати са обработени с метод Дисперсионен анализ при
ниво на значимост α=0,05.
На фигура 3 е представен използвания метод за анализ на резултатите от
еднофакторен дисперсионен анализ. С df са означени степените на свобода.
Формулирана е статистическа хипотеза, чрез която е проверена
статистическата значимост на разликата между двете извадкови оценки на
дисперсията – междугруповата и вътрешногруповата.
 Н0: Липсва статистически значима разлика между двете дисперсии;
 Н1: Налице е статистически значима разлика между двете дисперсии.
Определена е емпиричната стойност на критерия на Фишер (F
отношение). Отчетена е критичната стойност на този критерий. При F<Fкритично,
нулевата хипотеза се приема. При p>α нулевата хипотеза се приема [10].
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Фиг.3. Анализ на резултати от дисперсионен анализ
В таблица 2 са представени размери на яйца от японски пъдпъдъци,
кафяви кокоши и такива от порода Араукана, измерени с шублер. Посочени са
минималните и максималните стойности за голяма ос (D, mm) и малка ос
(d, mm).
Таблица 2. Размери на яйца, измерени с шублер
Вид яйца
Размери
Dmin, mm
Dmax, mm
dmin, mm
dmax, mm

Японски
пъдпъдъци
23,7
33,8
23
26,8

Кафяви кокоши

Араукана

55,2
62,8
43,7
46,4

51,2
62,7
38,6
46,4

На фигура 4 са показани връзки между измервания за яйца от японски
пъдпъдъци. Липсва статистически значима разлика между двете дисперсии при
измерване с шублер и автоматичен алгоритъм, използващ функция regionprops.
Анализът на резултатите между измервания с автоматизирана програма и чрез
автоматична такава, използваща функция regionprops показва, че е налице
статистически
значима
разлика
между
двете
дисперсии,
защото
F=4,25≈Fкр.=4,41 и р=0,05=α=0,05 при данните от измерване на голяма ос.
Същият резултат се наблюдава и при малката ос на яйцето F=6,9>Fкр.=4,41 и
р=0,02<α=0,05.

Фиг.4. Връзка между размери за яйца от японски пъдпъдъци
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На фигура 5 са показани връзки между измервания за кафяви кокоши
яйца. Както в случая с яйца от японски пъдпъдъци тук има статистически
значима разлика между измерванията с автоматизирана програма и
измерванията с шублер. Такава разлика се наблюдава и между двете
програми. Липсва статистически значима разлика между измерванията с
шублер и автоматична програма – изпълнени са критериите F<Fкритично=4,41 и
р>α.

Фиг.5. Връзка между размери за кафяви кокоши яйца
На фигура 6 са показани връзки между измервания за яйца от Араукана.
Както в предходните два случая с кафяви кокоши яйца и такива от японски
пъдпъдъци тук има статистически значима разлика между измерванията с
автоматизирана програма и измерванията с шублер. Такава разлика се
наблюдава и между двете програми. Липсва статистически значима разлика
между измерванията с шублер и автоматична програма – изпълнени са
критериите F<Fкритично=4,41 и р>α.

Фиг.6. Връзка между размери за яйца от Араукана
Получените в настоящата работа резултати потвърждават тези,
представени от Alikhanov и колектив [2], където авторите препоръчват
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използването на функция regionprops при измерване на геометрични параметри
на кокоши яйца. В предходен труд [1] същите автори доказват, че използването
на автоматична система значително намалява времето за измерване на
основни размери на кокоши яйца.
Измерването на голяма и малка ос на яйца от японски пъдпъдъци чрез
автоматичен алгоритъм докладват в [12], където се посочва, че чрез
разработената от авторите програма, също използваща функция regionprops е
постигната грешка на измерване 1% при сравнение с данни от еталонен метод
за определяне на размери на яйца.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящия доклад е направено сравнение на точността на измерване на
размери на яйца чрез използване на контактни и безконтактни методи на
измерване.
Предложена е методика за измерване на параметри на яйца и в частност
голяма и малка ос чрез система за получаване, обработка и анализ на
изображения.
Получените резултати дават основание да се твърди, че системите за
безконтактно измерване по изображение осигуряват достатъчна точност при
измерване на геометрични параметри, а получаваната грешка на измерване е
съизмерима с тази при контактните методи на измерване. Би могло да се
подобри методиката за калиброване на камерата, което ще доведе до
подобряване на точността, както и да се повиши стабилността на установката, с
което ще се намалят вибрациите, които вероятно оказват влияние върху
разсейването на относителното отклонение при измерване.
Резултатите показват, че системите за безконтактно измерване по
изображение могат да бъдат използвани при непрекъснат контрол на
параметрите на яйца, като осигуряват добра точност на измерването при
намалено време за извършване на контролните операции. Като недостатък на
тези системи може да се посочи тяхната все още сравнително висока
себестойност, както и особеностите при първоначалното калибриране на
системата.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE MANUFACTURE
OF SPORTS-FUNCTIONAL CLOTHING
Mima Penkova, Mariya Pantulova
Faculty of Technics and Technologies, Trakia University, Bulgaria
Graf Ignatiev 38, 8600, Yambol, Bulgaria
Abstract: Many innovations in the technology of making specialized garments
(for the army, police uniforms, mountaineering clothing, extreme sports, etc.) are
gradually entering into the production of leisure clothing and even for everyday
clothing.
Keywords: innovations, clothing, Sympatex, Primaloft, Polygiene.
ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО
НА СПОРТНО-ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛЕКЛА
Мима Пенкова, Мария Пантулова
Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара
Загора, Граф Игнатиев 38, 8600 Ямбол
1. УВОД
Много нововъведения в технологията за изработване на специализирани
облекла (за армията, полицейски униформи, облекла за алпинизъм, екстремни
спортове и т.н.) постепенно навлизат в производството на облекла за
свободното време и дори за ежедневно облекло.
Цел на настоящия доклад е проучване на видове материали и технологии,
които се използват в специализирано облекло и вече навлизат в изработването
на функционални облекла за свободното време.
2. НОВИ ТЕХНОЛОГИИ
Проучване и анализ на част от технологиите
производството на спортни функционални облекла
1. Sympatex ламинат (мембрана);
2. Primaloft;
3. Технология Polygiene.

използвани

при

2.1. Sympatex ламинат (мембрана)
Sympatex ламинат (мембрана) гарантира на крайния потребител
абсолютна водоустойчивост и ветроупорна защита. Тези ламинати се
отличават с оптимална дихателна способност(при облекла изработени от
такива ламинати не е нужно поставянето на вентилационни отвори).
Мембраната е много тънка, но изключително устойчива на износване.Тя няма
пори и е направена от модифициран полиестер, който е свързан(ламиниран) с
тъкани, тъкан и нетъкан текстил или плетива помощта на точково-нанесено
специално лепило.
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Sympatex ламинатите се делят на двуслойна мембрана и трислойна
мембрана Разработва се и мембрана 2.5.
2.1.1. Двуслойна мембрана
Двуслойната мембрана представлява една вложка (руно, плетиво)
свързана с мембрана, която виси свободно между обвивката и подплатата на
завършена дреха – Фигура 1.

1 Горница
2 Мембрана
3 Текстилен слой
4 Облицовка
Фигура 1. Двуслойна мембрана

2.1.2. Трислойна мембрана
Трислойната ламинирана мембрана е със среден слой, който е свързан с
външния слой(първи слой)и обвивката (трети слой) - Фигура 2.
Трислойната мембрана гарантира:
 100% водоустойчивост
 100% вертоустойчивост
 Оптимално дишане

Фигура 2. Трислойна мембрана
2.1.3. 2.5 пластов ламинат
Иновация е 2.5 пластовия ламинат, представен на Фигура 3, който
представлява комбинация с изключително абсорбиращия подплатен слой. Този
ламинат може да поема влагата от изпотяване и и изключително бързо да я
транспортира до външната страна на текстилното изделие, следователно и
процесът на сушене се ускорява и активността на дишане е значително
увеличена. По принцип при мембрановото облекло ефективното импрегниране
(хидроизолация) на външната обвивка е необходима. Водоотблъскващите
свойства на външната обвивка предотвратяват ламинатът да стане наситен и
тежък, и по този начин не се пропуска водна пара. Едновременно с това се
предлага и ефективна отблъсквателност на мръсотия.
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Ако мембраната е първи слой от
многослойното
облекло
при
функционалните облекла, то вторият
слой
трябва
да
притежава
термоизолационни свойства.
Фигура 3. 2.5 пластов ламинат
2.2. Primaloft
Primaloft, представен на Фигура 4, се нарежда в челните редици на
производителите на термоизолиращи синтетични влакна. Тя е компания, която
произвежда термоизолационни материали от синтетичен микрофибър. На
фигура 5 са представени якета с термоизолиращи слоеве от Primaloft.

Фигура 4. Термоизолационен материал Primaloft

Фигура 5. Якета с термоизолиращи слоеве от Primaloft
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Primaloft система е най-добрият заместител на гъши пух, предлага отлична
топлинна изолация и лекота, поддържа се лесно. Три сух и студен климат пухът
би бил най-добият избор, но при студен и мокър климат яке с Primaloft система
би бил по-подходящ. Дори и най-дишащите мембрани създават по-влажна
среда от страната на тялото, от колкото от вън. По тази причина изолационния
слой трябва да може да запазва топлоизолационните си свойства при влага и
едновременно с това да съхне за кратко време. Обикновено синтетично яке би
изсъхнало за около 30 минути, но дори и в мокро състояние запазва 2/3 от
топлината, а на пука ще му отнеме 3 пъти повече време за съхнене, и след като
се овлажни се сплесква и губи своята термоизолация.
Primaloft е патентован синтетичен микрофибърен термоизолационен
материал разработен за американската армия. Специално обработените ултра
фини влакна спомагат за образуването на водоустойчива, изолираща
структура, която ни запазва сухи и топли в екстремни условия. Специалната
технология, при която във всяко влакно от изолацията има кухи канали, въздуха
в които служи, като много добър изолатор на топлина. Тези влакна нямат
абсорбиращи качества, съхнат бързо, не променят формата и качествата си
след пране.
Най-често използваните изолации са Primaloft Gold, Silver и Black, като
най-висок клас е Primaloft Gold.
2.3. Технология Polygiene
Стигаме до трети слой от трислойното облекло – този,който се грижи за
комфорта ни по време на спортни активности. Този слой е обработен с
технологията Polygiene, която контролира неприятната миризма.
Polygiene се грижи за свежия вид на дрехите ни, като превантивно спира
растежа на бактерията предизвикваща лошите миризми. За да постигне това
технологията използва слабо концентриран сребърен хлорид, а създателите и
гарантират, че тя не спира своето действие с продължителността на
използване на дрехите и прането им. Най-хубавото е, че Polygiene не
взаимодейства с кожата, а с тъканта на дрехите, които носим.

Фигура 6. Технология Polygiene
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2.4. Други нововъведения
Производителите продължават да търсят иновации и развитие на
продуктите си. На пазара се предлагат якета с хидрофобен пух (предварително
импрегниран пух, който изцяло запазва качествата си във влажна среда. В
момента производителите на синтетични нишки експериментират все повече в
областта на разработване на нишка имитираща структурата и геометрията на
гъше перо.
3. ИЗВОДИ
Навлизането на технологии от специализираното облекло в спортните
костюми за свободното време води до повишаване на функционалните
качества на дрехите, като по-висока степен на термоустойчивост и защита от
влага, комфорт на носене и хигиена. Другите ползи от използването на тези
материали в облеклото за свободно време и дори ежедневното облекло са
морални и естетични. Много клиенти се отказват да купуват изделия с гъши пух
по морални причини, а от друга страна новите технологии и материали водят
до нови идеи и подпомагат креативността в дизайнерското проектиране.
4. ЛИТЕРАТУРА
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GENETIC DIFFERENCES BETWEEN THREE POPULATIONS OF
EASTERN EUROPEAN PLANE (PLATANUS ORIENTALIS L.) IN BULGARIA
Mira Georgieva
Forest Research Institute – Sofia, Bulgarian Academy of Science,
mirageorgieva@abv.bg
Abstract: Genetic differences between three populations of Platanus orientalis
L. from Asenovgrad, Slavyanka and Ivaylovgrad were assessed on the basis of
allozyme markers. A high level of genetic variation was found in all studied
populations. The average (Na) and effective (Ne) numbers of alleles per locus
amounted respectively to 2.30 and 1.35 and the percentage of polymorphic loci was
66.63%. The highest values of Nei’s genetic distances were established between
Ivaylovgrad and Slavyanka – 0.069. The relatively high level of genetic differentiation
between studied populations may result from their spatial isolation and small size.
Keywords: Platanus orientalis, allozymes, genetic differences, Platanacea

Introduction
Oriental plane (Platanus orientalis L.) is a large, fast-growing, long-living
deciduous tree with valuable wood and high decorative value. In Bulgaria, it is found
only in the southern part of the country and is the only naturally occurring
representative of the Platanaceae family. It is included in the Red data book of
Republic of Bulgaria, Vol. III Natural habitats (Biserkov 2011), with the category
"endangered".
In Bulgaria Platanus orientalis L. reaches the northern limit of its natural range,
and usually forms small isolated population along the river banks in Southern part of
the country. Some of the best known localities are the nature reserves. Populations in
present study are small and threatened with extinction because illegal felling in the
past and lack of natural regeneration. All populations of this species are in the
immediate neighborhood of other species of genus Platanus including existing
hybrids and thus theoretically exposed to a constant inflow of its genes through
pollen, leading to pollen contamination.
The aim of the study is to assess the genetic differences between three
populations of Platanus orientalis L. from Asenovgrad, Slavyanka and Ivaylovgrad on
the basis of allozyme markers.
Materials and methods
The materials for this study were collected from three natural Bulgarian
populations. The choice of populations is determined by their geographic
remoteness. Asenovgrad (A) (41º 58' N 24º 52' E; altitude – 150m) present the
northernmost limit of species distribution, Slavyanka (SL) (41º 26' N 23º 33' E;
altitude – 500 m) is the southernmost Bulgarian population and Ivaylovgrad (IV) (41º
35' N 26º 06' E; altitude – 300 m) is the most spatially isolated population in the
country.
Dormant winter buds from forty to sixty randomly chosen trees per population
were sampled for the analysis.
In this study isozyme genetic markers have been applied and 9 enzyme systems
have been analyzed. The enzyme systems and loci scored are listed in Tab. 1.
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Enzymes extraction and separation on starch gel and genetic interpretation of
the results were performed according to (Ashton & Braden 1961) and (Shaw &
Prasad 1970).
Table 1. Investigated enzyme systems
Enzym system (Abbreviation, E.C.* code)
Alcohol Dehydrogenase (ADH, 1.1.1.1)
Glutamat Dehydrogenase (GDH, 1.4.1.2)
Glutamat-oxalacetat transaminase (GOT, 2.6.1.1)
Leucine Aminopeptidase (LAP, 3.4.11.1)
Malate dehydrogenase (MDH, 1.1.1.37)
Menadione reductase (MNR, 1.6.99.2)
Phosphoglucomutase (PGM, 5.4.2.2)
Phosphoglucoisomerase (PGI, 5.3.1.9)
Shikimate dehydrogenase (SkDH,1.1.1.25)

No of loci
2
1
2
2
4
1
1
2
2

Buffer system**
TC
A
A
A
TC
A
TC
A
TC

* E.C. – Enzyme Commission
** A – Buffer system Ashton pH 8.1; TC – Buffer system Tris Citrate pH 7.0
(A): Lithium borate (pH 8.1) Tris Citrate (pH 8.1) discontinuous buffer system (Ashton &
Braden 1961).
(TC): Tris Citrate (pH 7.0) continuous buffer system (Shaw & Prasad 1970).

Allele frequencies are calculated from diploid genotypes. BIOSYS-I (Swofford &
Selander 1989) software was used to characterized genetic diversity by
following parameters (Tabl.3): (N) mean number of individuals studied; (Na) mean
number of alleles/locus; (Ne) effective allele number (harmonic mean); (P) percent of
polymorphic loci (0.05 criterion); (Ho) observed heterozygosity; (He) expected
heterozygosity; (SE) standard error. Genetic distances between populations were
computed according to Nei (1978). Genetic distances between populations are used
as a basis for graphical comparison of the studied populations through PCA
(Principal Coordinate Analysis – Gower (1966) by means of SYN-TAX software
(Podani, 1993).
Results and discussion
All nine enzyme systems were polymorphic. In table 2 are presented the allele’s
frequencies of studied populations. Results indicate that rare alleles practically
missing. Allel PGI2-D is established only in one population (Slavyanka). Percent of
polymorphic loci and diversity parameters (Tabl. 3) indicate a high level of
intrapopulation genetic diversity. The mean allele number per locus varied within the
narrow range 2.2 to 2.3. Maximum number of alleles (5) was found in the Got-2
locus. The effective allele number (or the reciprocal of homozygosity - Crow & Kimura
1970) ranged from 1.294 (Asenovgrad) to 1.406 (Slavyanka). The mean value of
polymorphic loci is 66.65%. This result is somewhat higher than the average values
summarized in Hamrick et al. (1992) for tree species (59.5 %). The highest
heterozygosity was found in the population of Slavyanka (0.289) and the lowest one
was in the population of Asenovgrad (0.227). This indicates that studied populations
are characterized by a high level of heterozygosity, which is one of the most
important indicators for measuring the genetic diversity. Genetic diversity between
populations is measured by using genetic distances between populations (Nei 1978.
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Table 2. Allelic frequencies in the studied populations
Locus/Allel
LAP1
(N)*
A
B
LAP2
(N)
A
B
GOT1
(N)
A
B
GOT2
(N)
A
B
C
D
E
GDH
(N)
A
B
PGI1
(N)
A
B
PGI2
(N)
A
B
C
D
MNR
(N)
A
B
C
АDH1
(N)
A
B

Population (abbreviations)
SL
AS
IV
59
0.890
0.110

42
0.940
0.060

49
0.898
0.102

59
0.958
0.042

42
1.000
0.000

50
0.740
0.260

59
0.017
0.983

42
0.024
0.976

52
0.000
1.000

43
0.535
0.081
0.314
0.012
0.058

33
0.545
0.000
0.318
0.000
0.136

41
0.537
0.037
0.122
0.037
0.268

56
0.661
0.339

39
0.782
0.218

52
0.981
0.019

59
0.025
0.975

42
0.202
0.798

52
0.029
0.971

58
0.155
0.759
0.069
0.017

41
0.439
0.537
0.024
0.000

49
0.806
0.143
0.051
0.000

59
0.008
0.983
0.008

43
0.012
0.953
0.035

52
0.000
0.990
0.010

27
0.574
0.426

38
0.566
0.434

52
0.779
0.221
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ADH2
(N)
A
B
PGM
(N)
A
B
MDH
(N)
A
B
SkDH
(N)
A
B
C

46
0.630
0.370

38
0.776
0.224

48
0.635
0.365

58
0.233
0.767

43
0.035
0.965

52
0.087
0.913

58
0.172
0.828

29
0.121
0.879

44
0.261
0.739

58
0.164
0.836
0.000

29
0.034
0.966
0.000

52
0.067
0.933
0.000

* (N) – number of studied individuals

Table 3. Parameters of genetic diversity and polymorphism
Population
Slavyanka
Assenovgrad
Ivaylovgrad
Средно

N (s.e.)

Na (s.e.)

53.8
(2.7)
38.5
(1.4)
49.6
(1.0)

2.5
(0 .3)
2.2
(0.2)
2.2
(0.3)

47.3

2.30

Ne

P

1.406

69.2

1.294

61.5

1.337

69.2

1.35

Ho (s.e.)

He (s.e.)

0.289
(0.066)
0.227
(0.063)
0.252
( 0.069)

0.289
(0.055)
0.249
(0.056)
0.242
(0.055)

66.63

0.26

0.26

(N): mean number of individuals studied; (Na): mean number of alleles/locus; (Ne): effective
allele number (harmonic mean); (P): percent of polymorphic loci (0.05 criterion); (Ho):
observed heterozygosity; (He): expected heterozygosity; (s.e.): standard error

Table 4. Genetic distances (Nei 1978) between pair of populations
Population
Славянка (SL)

SL

AS

IV

****

0.017

0.069

*****

0.038

Асеновград (AS)
Ивайловград (IV)

****

Genetic distances (Table 4) are between 0.017 and 0.069 and the most
different population is Ivaylovgrad. The highest genetic distances were between
Ivaylovgrad and Slavyanka – 0.069.
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Principal Coordinate Analysis (Fig.1) based on genetic distances confirm the
outstanding position of Ivaylovgrad population.

Fig. 1 Principal Coordinate Analysis of the populations based
on the genetic distances
Results of this study confirm that population from Ivaylovgrad is the most
different natural population of Platanus orientalis in Bulgaria. These differences may
be due to genetic drift and bottleneck effect as result of the spatial isolation and small
size of the population.
Conclusions
The studied populations of Platanus orientalis retain high level of genetic
variation, regardless of their isolation and small population size.
Because of the high level of genetic differentiation studied population should be
strictly protected to preserve genetic pool of this species.
It is necessary most different population – Ivaylovgrad to be managed through
special measures like prohibiting or limiting the cutting of plane trees.
For a more accurate assessment of genetic diversity and genetic differentiation,
DNA markers are expected to be included in the future research.
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ПРОУЧВАНЕ НА ЛЕЧЕБНАТА ДЕНДРОФЛОРА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ЛОЗЕНСКА ПЛАНИНА
Мира Георгиева, Пламен Глогов
Институт за Гората, Българска академия на науките, София
Резюме: Проучването е извършено в периода 2003-2017г. и включва
актуална информация за лечебните дървета, храсти и полухрасти на
територията на Лозенска планина. Установени са 52 вида от 39 рода и 23
семейства, което представлява 28,8% от видовете, 40,2% от родовете и
52,3% от семействата от лечебни растения в дендрофлората на България.
Разпределението на дървесните видове с лечебни свойства на
територията на планината по таксономични, биоморфологични и
фитогеографски показатели е сходно с разглежданата група растения от
дендрофлората на страната. В рамките на преобладаващата група на
фанерофитите (94,3%), настоящото проучване показва известен превес
във видовия състав на дърветата (40,4%) над този на храстите (38,5%). С
най-висок процент са евроазиатските (22,0%) и европейските видове
(16,0%), следвани от субмедитеранските (14,0%) и бореалните видове
(16,1%). Групирането на растителните таксони спрямо основните режими
на средата- светлинен и хидротермичен - показва преобладаване на
хелиофитите (51%) и мезофитите (65%). Установен е един вид с
природозащитен статус Salix caprea, включен в Приложение 4 на Закона за
биологичното разнообразие. Най- често срещани сред видовете са
растителните субстанции кори, листа, плодове и цветове.
Ключови думи: дендроценози, билки, недървесни ресурси, специални
ползвания
Увод
От всички жизнени форми и биологични типове растения представителите
на дендрофлората (дървета, храсти, полухрасти и лиани) имат найразнообразно приложение и употреба в човешката практика. Освен като
незаменим източник на дървесина, суровините добивани от тях съставляват
голяма част от т. нар недървесни горски продукти в това число добив на смола,
борина, кори, лико, листников фураж, плодове и семена и не на последно място
растителни субстанции (дроги) с лечебен ефект. Дендроценозите са основата
на горските екосистеми и важна част от тяхното многофункционално
стопанисване е поддържането на устойчив баланс между различните функции,
които те изпълняват. В тази връзка настоящото проучване на лечебните видове
от дендрофлората на Лозенска планина ще даде по-ясна представа за
потенциала на нейния билков ресурс и степента му на експлоатация.
Лечебните растения на Лозенска планина са обект на редица публикации
през годините (Vitkova & Gyurova, 2001, Сиджимова, 2008., Glogov & Pavlova,
2018), но на настоящия етап самостоятелно изследване с фокус върху
лечебната дендрофлора на територията на планината не е извършвано.
Данните от него ще помогнат за правилното остойностяване на екосистемните
услуги и за по-доброто планиране на горскостопанските мероприятия на
територията на планината, и ще стимулират развитието на дейности насочени
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към оползотворяването на горските недървесни ресурси за целите на
билкопроизводството.
Обект и методи
Лозенска планина е част от флористичен район Средна Гора. Планината
попада в Преходната климатична зона, която се характеризира с относително
меки зими, ниски годишни температурни амплитуди и два годишни валежни
максимума (Велев, 1997). Преобладаващите видове почви са Hromic Luvisols (в
района на ксеротермичните дъбове) Distric-Eutric Cambisols (в областта на
букови гори) (Нинов, 1997).
Проучването е извършено в периода 2003- 2017 и следва установените
практики при подобни изследвания (Tashev & Tsavkov, 2008, Глогов и др., 2017
и др.). To обхваща видове включени в Закона за лечебните растения. По време
на теренната работа е използван трансектният метод с оглед покриването на
максимална площ и разнообразието от екологични ниши. Таксономичната
номенклатура на растенията следва Делипавлов и Чешмеджиев (2003).
Жизнените форми по Raunkiaer са детерминирани според Павлов (2006), а
определянето на флористичните елементи следва информацията публикувана
от Асьов и Петрова (2012). Консервационният статус на видовeте е установен
въз основа на национални и европейски документи. Информацията за
видовете, принадлежащи към определени екологични групи растения, се
основава на предишни публикации и проучвания (Павлов, 1998; Koev et al.,
2015). За мнозинството от видовете определянето на лечебните свойства
следва Бондев (1995), Николов (2006) и Захариев и др. (2015).
Резултати и обсъждане
В резултат на проучването са установени следните таксони от лечебната
дендрофлора на Лозенска планина:
Juniperus oxycedrus L. (Cupressaceae), Picea abies (L.) Karst., Pinus
sylvestris L. (Pinaceae), Acer platanoides L., A. tataricum L. (Aceraceae), Cotinus
coggygria Scop. (Anacardiaceae), Hedera helix L. (Araliaceae), Berberis vulgaris L.
(Berberidaceae), Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Betula pendula Roth (Betulaceae),
Lonicera xylosteum L. (Caprifoliaceae), Sambucus nigra L., Viburnum opulus L.
(Caprifoliaceae), Euonymus verrucosus Scop. (Celastraceae), Cornus mas L.
(Cornaceae), Carpinus betulus L. Corylus avellana L. (Corylaceae), Vaccinium
myrtillus L. (Ericaceae), Chamaecytisus hirsutus (L.) Link, Chamaespartium sagittale
(L.) P. E. Gibbs, Colutea arborescens L., Genista ovata Waldst. & Kit., G. tinctoria L.
(Fabaceae), Fagus sylvatica L., Quercus frainetto Ten., (Fagaceae), Thymus sriatus
Vahl., Satureja montana L. (Lamiaceae), Fraxinus excelsior L.,
F. ornus L., Ligustrum vulgare L., Syringa vulgaris L. (Oleaceae), Clematis
vitalba L. (Ranunculaceae), Rhamnus catharticus L. (Rhamnaceae), Crataegus
monogyna Jacq., Malus sylvestris (L.) Mill., Prunus spinosa L., Rosa gallica L.,
Rubus caesius L., R. idaeus L., Sorbus aucuparia L., S. torminalis (L.) Crantz
(Rosaceae), Populus nigra L., P. tremula L., Salix alba L., S. caprea L., S. purpurea
L. (Salicaceae), Solanum dulcamara L. (Solanaceae), Tilia cordata Mill., T.
platyphyllos Scop., T. tomentosa Moench (Tiliaceae), Ulmus glabra Huds., U. minor
L. (Ulmaceae)
Установените таксони принадлежат към 52 вида от 39 рода и 23
семейства, което представлява 28,8% от видовете, 40,2% от родовете и 52,3%
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от семействата от лечебни растения в дендрофлората на България ((Tashev &
Tsavkov, 2008). В допълнение те заемат 15,6% от видовете, 16,4% от родовете
и 30,7% от семействата лечебни растения на Лозенска планина (Glogov &
Pavlova, 2018). Най-богатите на видове семейства са Rosaceae (8 вида),
Fabaceae (5 вида), Salicaceae (5 вида), Oleaceae (4), които са сред осемте найбогати семейства от лечебната дендрофлора на България (Tashev & Tsavkov,
2008). С най-много видове са представени родовете: Salix (3 вида) и Tilia (3
вида).
Отношението (0,06) между броя представители на двата отдела Pinophyta
(3 вида) и Magnoliophyta (49 вида) е близко до установеното от Tashev &
Tsavkov (2008) дендрофлора на България - 0,07.
Разпределението на лечебните растения от дендрофлората на Лозенска
планина по биологични типове (Фиг 1) и жизнени форми (Фиг 2) е сходно с това
на лечебната дендрофлора на територията на страната (Tashev & Tsavkov,
2008).

Фиг. 1 Разпределение
на лечебните растения
от дендрофлората на
Лозенска планина по
биологични типове
В рамките на преобладаващата група на фанерофитите (94,3%),
настоящото проучване показва известен превес във видовия състав на
дърветата (40,4%) над този на храстите (38,5%). Особен биологичен тип от
дендрофлората представляват лианите, от които на Лозенска планина са
установени 3 вида (Hedera helix L., Clematis vitalba L. и Solanum dulcamara L.

Фиг. 2 Разпределение на
лечебните растения от
дендрофлората на Лозенска
планина по жизнени форми
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Разпределението на видовете във фитогеографско отношение (Фиг. 3) е
сходно с установеното за територията на страната ((Tashev & Tsavkov, 2008). С
най-висок процент са евроазиатските (22,0%) и европейските видове (16,0%),
следвани от субмедитеранските (14,0%) и бореалните видове (16,1%). В
дендрофлората на Лозенска планина не са установени лечебни растения с
ендемичен произход, с изключение на Syringa vulgaris L., който е КарпатскоБалкански субендемит.

Фиг. 3. Разпределение
на лечебните
растения от
дендрофлората на
Лозенска планина по
флорни елементи
Видовият състав на лечебната дендрофлора на планината е представен
само от терциерни реликти (24), които заемат 46,1% от нея. Единадесет от
видовете са едификатори на естествени горски фитоценози на територията на
планината.
Групирането на растителните таксони спрямо основните режими на
средата- светлинен и хидротермичен - показва преобладаване на хелиофитите
и мезофитите (Фиг. 4 и Фиг. 5) в изследваната дендрофлора. Процентът на
светлолюбивите видове е над 50%, като по- голямата част от представителите
на тази група включва едификатори на дървесни и храстови съобщества в
ксеротермичния дъбов пояс (Quercus frainetto, Syringa vulgaris, Prunus spinosa) и
пионерни видове (Betula pendula, Populus tremula и др.). Малката група на
сциофитите е представена от видове едификатори в габъро-горуновия и
буковия пояс (Fagus sylvatica, Carpinus betulus и др.). Хемисциофитите заемат
средно положение и към тяхната група спадат видове играещи ролята на
асектатори в горските съобщества (Acer platanoides, Sorbus torminalis и др.) и
такива формиращи подлесния елемент в дъбовите гори и боровите култури
(Ligustrum vulgare, Sambucus nigra, Rubus caesius и др.)

Фиг. 4 Разпределение на лечебните
растения от дендрофлората на Лозенска
планина по екологичните групи в
зависимост от фактора „осветление“
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По отношение на влажността се наблюдава силно преобладаване на
групата на мезофитите (92%), сред които с най-висок процент (65%) са
типичните мезофити като Fagus sylvatica, Populus nigra, Ulmus minor, следвани
от ксеромезофитите (21%) като Corylus avellana и Quercus frainetto и
хигромезофитите с 6% (Alnus glutinosa, Salix caprea). В групата на ксерофитите
доминират мезоксерофитите с 6% (Cotinus coggygria, Thymus striatus).
Разпределението по екологични групи на видовете от настоящото
проучване е подобно на установеното от Glogov&Pavlova (2018) за лечебната
флора на планината.

Фиг. 5. Разпределение на
лечебните растения от
дендрофлората на
Лозенска планина по
екологичните групи в
зависимост от фактора
„влажност на почвата“
Сред представителите на лечебната дендрофлора на Лозенска планина е
установен един вид с природозащитен статус. Ивата (Salix caprea) e включена в
Приложение 4 на Закона за биологичното разнообразие. Открити са 3 индивида
в землището на с. Нови хан, по поречието на р. Търнавска. Растението се
намира в близост до извозен път, който представлява непосредствена опасност
за съществуването му.
При настоящото проучване не са установени видове, които да попадат в
обхвата на Заповед № РД-89/03.02.2017 г. на Министъра на околната среда и
водите за cпeциaлния режим на опазване и ползване на лечебните растения
пpeз 2017г.
От
лечебните
дървесни,
храстови
и
полу-храстови
видове,
разпространени на Лозенска планина, най-често като растителни субстанции се
събират кори (Cortex) при 19 от видовете, листа (Folium) при 17 вида, плодове
(Fructis) при 15 и цвят (Flos) при 13 вида. Най-малко са растенията, чиито
използваеми части са шикалките (Gallae) и пъпките (Gemmae) (Фигура 6). По
отношение на броя на употребяемите за медицински цели части при отделните
видове, най-голям е броят на растенията с една употребяема част – 28
(например Juniperus oxycedrus- плодове, Salix alba- кора и др.), съответно броят
на тези с две употребяеми части е 16 (Acer tataricum- кора и листа, Lonicera
xylosteum- корен и цвят и др.), а видовете с три и повече използвани части са 7
(Berberis vulgaris- кора, корен, плод; Carpinus betulus- кора, листа, цвят и др.).
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Фиг 6. Използвани
субстанции (дроги)
от растенията от
дендрофлората на
Лозенска планина с
лечебни свойства
Изводи
На територията на Лозенска планина се среща по-малко от 1/3 от
лечебната дендрофлора на България.
Разпределението на дървесните видове с лечебни свойства на
територията
на планината
по
таксономични,
биоморфологични и
фитогеографски показатели е сходно с разглежданата група растения от
дендрофлората на страната.
По отношение на принадлежността им към определени екологичните
режими, сред лечебните растения установени на Лозенска планина доминират
светлолюбивите и влаголюбивите видове.
Най- често срещани сред видовете са растителните субстанции кори,
листа, плодове и цветове.
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ЗРЕЛОСТНИ И НАУЧНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ РАБОТИ
проф. д-р М. Михов; проф. д.т.н. Г. Тасев
Научноизследователската работа, чийто връх е написването и защитата пред държавна
изпитна комисия или научно жури, е творчески процес с елементи на обучение и самообучение.
Превеждането на студента дипломант през лабиринта на големия обем научна литература,
статистически материал, през конкретни и практически проявления на познати и непознати
общовалидни и зараждащи се закономерности, през изследване на обектите (процеси,
явления) е задача отворена, но и задължение на научния ръководител. Магистърътът
извървява своя път от началото до края, от избора на темата до защитата на магистърската
теза, подпомаган от научния ръководител. Така че това е път на двамата, творческо единство
на двамата, единение на опита и научното дръзновение на дипломанта. Анологичен е и пътят
на докторанта.
На фиг.1. е дадена квалификация на зрестните и научно квалификационни работи във ВУ
и НИ на ССА и БАН.

Зрелостни и научни
квалификационни работи

Дипломна
работа

Дипломен
проект

Магистърска
дисертация

Дисертация за
ОНС „Доктор”

Дисертация за НС
”Доктор на науките”

Научни квалификационни
степени

Зрелостни квалификационни
работи

СТЕПЕН НА СЛОЖНОСТ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА РАБОТА
Фиг. 1. Видове зрелостни и научни трудове
Дипломна работа. Това е най-важната работа в живота на студента. Дипломната работа
е образователно квалификационна работа и с нейната защита пред Държавна изпитна комисия
/ДИК/ студента получава ОКС „Бакалавър” или „Магистър”. В някои ВУ е прието дипломирането
на студентите да бъде с дипломни работи /дипломни проекти или с държавен изпит - един или
повече/. Изборът как да се дипломира студентът, в някои ВУ е личен, а в други - студентът,
който има общ успех от следването над определена граница /примерно над много добър (4,50)/
има право да избира между дипломна работа или държавен изпит. У нас в някои ВУ се
завършва задължително с държавен изпи по един или няколко предмета. Например по
медицина, ветеринарна медицина и др.
Дипломна работа и дипломен проект: в какво се изразява разликата?
Дипломната работа, дипломният проект и магистърска дисертация са заключителното
изпитание за всеки студент.
Целта на дипломното изпитание е окончателна проверка на качеството на усвояване от
студента на знанията и навиците за целия период на обучение. Затова студентите трябва да
демонстрират своите възможности за събиране на информация от различни източници
/библиотека, интернет и т.н./, да я обработят и анализират, а така също да умеят да приложат
получените знания и навици за решаване на конкретни задачи: теоретически и практически.
Дипломната работа, като правило, се изпълнява от студенти с хуманитарна насоченост,
а също така естественонаучните, творчески и икономически направления. Дипломната работа
предполага систематизация, проверка, обобщение на получените специални знания и
практически навици на учащите.
Обикновено, това е някакво изследване, посветено на определена тема. Конкретната
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тема се избира от самия студент, но тя трябва да съответства на специалността, по която е
било обучението. В дипломната работа е много важно умението на студента да отдели важното
от „водата”. Студентът разработва дадената тема и я представя пред ДИК за защита със свои
изводи по нея.
Дипломният проект се изпълнява от студенти от техническите специалности. От
резултатите от проекта може да бъдат създадени или конструктивни изчисления на устройства
или технологии. Дипломният проект е по-сложен за разработване, защото не е достатъчна само
информацията за обосноваване и изчисляване на предложената конструкция или технология,
но е необходимо и да се реализира предложената разработка.
Магистърска дисертация – вид зрелостна квалификационна робота. Тя е самостоятелна
научноизследователска работа, която има квалификационни функции и се защитава пред ДИК
за получаване на ОКС „Магистър”. Основната задача на нейния автор е да продемонстрира
равнището на своите научно квалификационни умения, самостоятелно да води научно търсене
и решаване на конкретни задачи.
У нас за ОКС „Бакалавър” и „Магистър” се разработва дипломен проект или дипломна
работа. Магистърска дисертация се разработва за ОКС „Магистър” в Русия и други страни.
В какво се изразява разликата между дипломен проект и дипломна работа?
Разликата е в това, че в дипломният проект има обширна изчислително –техническа
част. В него има чертежи, схеми, препоръки, позволяващи да се проследи пътя на създаване на
продукт и принципа му на действие. Към текстовата информация може да се прилагат различни
макети, стендове и даже да се разработят и изпълнят устройства със собственоръчно. При
разработване на дипломна работа физически предмети не се представят.
Следователно, различието на изследователската дейност /дипломна работа/ от проектноконструкторската /дипломен проект/ е, че главният резултат от изследователската дейност е
интелектуален продукт, установяващ една или друга истина в резултат на процедурите на
изследване. Резултатите от проектната дейност имат практическо значение, социална
значимост.
Дисертация. Има два вида дисертации - за образователно-научна степен /ОНС/ ”Доктор”
и за научна степен /НС/ „Доктор на науките”. Десертацията е най-сериозния вид академична
работа. Тя представлява най-задълбочено разработване на дадена тема за ОНС ”Доктор” или
разработване на актуален научен проблем за НС „Доктор на науките“.
Дисертацията е комплексно научно изследване в определена област на знанието, което
потвърждава уменията на автора самостоятелно да разкрива и формулира актуален проблем,
да разработи методика за провеждане на изследване, да проведе изследването, да анализира
получените резултати и да ги приложи в теорията и практиката. В резултат на успешна
публична защита на автора се присъжда научна степен.
В зависимост от значимостта на крайните резултати, дисертациите са /фиг.2/:
а /Дисертация за ОНС „Доктор”;
б/ Дисертация за научна степен „Доктор на науките”

ВИДОВЕ ДИСЕРТАЦИИ
Дисертация за ОНС
„Доктор”

Дисертация за научна
степен „Доктор на науките”

Степен на сложност и обхват на научните задачи и важност на
приносите: приложни; научно-приложни и научни

Фиг. 2. Видове дисертации
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Тема
Хипотеза.
Методи

Анализ на
Проблем

Обект

Цел

състоянието

Задачи

Предмет
Методика на

Нови
проблеми

Резултати

експериментално

изследване

Дисертация за ОНС „Доктор” представлява резултат от обучение по определена,
акредитирана докторска програма по научна специалност. С нейната успешна защита пред
Научно жури /НЖ/, на докторанта се присъжда ОНС „Доктор”. Например: доктор по физика;
доктор по история; доктор по икономика и т.н. Тя е много по-сложна и задълбочена научно
изследователска работа от дипломната работа/дипломния проект за ОКС „Магистър” и за
нейното разработване трябва да се използва сериозен научен подход и методи за научно
изследване. Авторът на дисертацията за ОНС „Доктор” предлага нов подход за решаване на
определени задачи в избраната научна област и не само чисто теоретични, но и
експериментално доказва, че този подход и методи на решение на научния проблем
действително дават положителни резултати, които са принос в теорията и практиката.
Обемът на този вид дисертация е желателно да бъде до 150 страници.
Дисертация за НС „Доктор на науките”е значително научно достижение в някаква област
на знанието, което не е известно на теорията и практиката. Резултатите от този вид дисертации
обхващат по-широка сфера от човешката дейност, отколкото дисертациите за ОНС „Доктор”.
Докторската дисертация е своево рода изпитание на зрелост в научната област, изискваща
умения от докторанта да провежда комплексно научно изследване на много високо научно
равнище и да постигне значителни научни и научно-приложни приноси за науката и практиката.
И този вид дисертация се защитава пред НЖ и при успешна защита, на автора се
присъжда НС „Доктор на науките”. Например: доктор на техническите науки; доктор на
медицинските науки; доктор на философските науки; доктор на архиологическите науки и т.н.

ТЕМА

Актуалност

Противоречие

Цел

Проблем

Увод
Обект на изследване

Анализ на състоянието
на проблема

Задачи на
изследване

Предмет на изследване

Хипотеза

Глава 1.

Глава 3. .Методика на
експерименталното изследване

Методи

Глава 2

Глава 4.Обработка и анализ на
резултатите от изследването

Глава 5.
Ефект от
изследването

Изводи и предложения за теорията и практиката
Теоретична значимост

Практическа значимост

Фиг. 4 Структура и елементи на методиката за комплексно научно изследване
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Анализ на състоянието на проблема

У
В
О
Д

Научна новост

Цел

Тема на
изследването

Актуалност

Основна част

Извод 1

Извод 2

Фиг. 5. Основни елементи на научния труд

Целта е
постигната

Основни изводи:
1. Обоснована е разликата между дипломна работа и дипломен проект, като зрелосни
квалификационни работи.
2. Уточнени са основните елементи на комплексни научно изследователски работи за
защита и присъждане на ОКС „Доктор” и научна степен „Доктор на науките“.
Литература:
1. Тасев Г., К. Георгиева, С. Андонова Как се разработва магистърска теза. -Ямбол, 2018.
2. Тасев Г., К.Георгиева Как се разработва дисертация, С., 2016.
3. Иванова Н. Дисертация за ОКС ”Доктор”, Русе, 2013.
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ТИПОВИ ВЪПРОСИ, КОИТО СЕ ЗАДАВАТ НА ЗАЩИТИ НА ДИСЕРТАЦИИ
Михов Михо, Митко Николов, Красимира Георгиева
С внедряване на ЗРАРБ и Правилника за неговото приложение се
наблюдава пренебрежително отношение на докторантите към защитата на
дисертационата работа. Те смятат, че положителните заключения в рецензиите
и становищата са гаранция за успешна защита и не влагат никакво старание
при подготовката за начина на представяне на основните резултати от
дисертационото изследване, отговора на въпросите в рецензиите и
становищата, а също и отговорите на въпросите от присъстващите в залата.
Кои са най-често допусканите грешки от докторантите?
Първо, докторантите подготвят презентация с въпросите и отговорите на
забележките от рецензиите и становищата и ги прожектират на аудиторията и
НЖ с думите: Това са забележките и отговорите, който иска да се запознае с
тях.
Второ, докторантите дават необмислен отговор от вида: С всички
забележки съм съгласен, приемам ги, като основателни и ще се съобразя с тах
в бъдещата ми работа. Такъв отговор може да се даде, ако забележките са
стилови или несъществени. Когато сред забележките има сериозни такива,
докторантът трябва да даде допълнителни разяснения с аргументи и факти и
да си защити позицията от дисертацията.
Трето, някои докторанти отговарят пренебрежително, неуважително на
въпросите от НЖ по време на заседанието и на аудиторията. Недопустимо е да
се отговаря: Този въпрос е елементарен; Отговорът на този въпрос е известен
от учебника на ... и т.н.
При подготовката за защита на дисертацията е добре докторантът да си
отговорите предварително на въпроси в рецензиите и становищата (добре е да
запишете въпросите и отговорите и да ги обсъдите с научния ръководител)
като е желателно отговорите да бъдат кратки (10 до 40 секунди). Също така е
много полезно докторантът да помисли и върху въпросите, които най-често са
задавани и се задават по време на защита на докторска дисертация, които са
групирани в четири групи /фиг.1/.
Класификация на заваните въпроси по време на защита
на докторска дисертация, които са свързани с:
теорията и методологията на дисертационното изследване

практиката

резултатите от дисертационното изследване
детайлни елементи от изследване
Фиг.1. Основни групи въпроси, които се задават
по време на защита на докторски дисертации
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Въпроси, свързани с резултатите от дисертационното изследване
В какво се изразява новостта на дисертационната работа (основните
резултати)?
Какво ново сте изследвали и получили Вие?
По какво се отличават Вашите изследвания от известните резултати в...?
Аналогични резултати са получени и от...
По какво се отличават те от Вашите?
В какво се изразява концепцията (основната идея) на Вашата работа?
Какво ново Вие сте внесли в ...(теорията на управлението, практиката, теорията
на вземане на решения, теорията на моделирането и т.н.)?
Защо е нужно всичко това? Обосновете пълнотата на изследването на
избрания предмет?
Какви проблеми са останали не решени, каква перспектива Вие виждате?
Въпроси, свързани с теорията и методологията на дисертационното
изследване
Каква техника за доказателство сте използвали (приложили)?
Какви предположения сте въвели (съдържателни и формални)?
Кое управление е оптимално? Какви са механизмите?
Какви и как са използвани методите на ...(една или друга наука)?
Какви са основанията за класификацията (причисляването)...?
В какво се изразяват предимствата и недостатъците ...(предложения
модел, метод на решение и т.н.), в това число и в сравнение с известните?
Защо сте използвали концепцията ...(концепцията за равновесие, метода,
стратегията, подхода и т.н.), а не ..., разглеждали ли сте...?
Отчитали ли сте ...(произволна ключова дума, както от Вашата
дисертационна работа, така и от теорията на управлението).
Въпроси, свързани с практиката
Какво е практическото използване?
Какво се получава?
За сметка на какво е? Какво може да се предложи на практиката и какво
може да се посъветват специалистите в практиката?
Какво можете на препоръчате на практиците и може ли да им съдействате
при внедряването и обучението на специалистите им?
Не е ли възможно специалистите в практиката да се справят без Вашите
... модели, методи, резултати и т.н.?
Как Вашите резултати може да се използват в... (другите раздели на
теорията, други области на внедряване, в организацията, където е проведено
изследването)?
При управление на какви...(системи, обекти, организации и т.н.?) е
целесъобразно Вашите резултати да се използват (във всички или не)?
В какво се състои спецификата на ... (управлението, оптимизацията,
технологията и т.н.) с помощта на предлаганите от Вас модели и методи?
Откъде ще се набира (взема) информация за използване (прилагане) на
Вашите модели и методи?
Какви програмни средства се използват, какви програмни продукти и има
ли програмна реализация ?
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Въпроси, свързани с детайлни елементи от изследване
Какво е това (определение, съдържание
и интерпретация,
оптимизационен модел, метод на крайните елементи , асурови групи и т.н.)?
Разкажете по-подробно за ...(коя да е ключова дума от дисертационната
работа или твърдение)?
Какво означава съдържателно (се разбира под ... в общия случай и във
Вашия конкретен случай)?
В какво се изразява същността на ... (формула, теорема и т.н.)?
Разяснете (Пояснете) в какво се изразява ... (постановката на задачата,
сложността на ..., идеята за решаване на..., техниката на доказване на...,
апарата на ... за ... и т.н.)?
Уточнете смисъла и съдържанието на... ( термина, математическия модел,
метода на решаване, влиянието на фактора Х върху параметъра У и т.н.)?
Какво е влиянието на фактора Х върху параметрите на оптимизация на ...?
Основни изводи
1. Посочени са недостатъците при защитата на докторските дисертации
след въвеждане на ЗРАСРБ и Правилника за приложението му.
2. Типовите въпроси, който с задават по време на заседанията на НЖ са
групирани в четири основни групи.
3. Много добре ще бъде, ако докторантите предварително отговорят на
забележките в рецензиите и становищата на членовете на НЖ, а след
това да отговорят на въпросите, които са най-често задавани, но
конкретно за своето изследване.
Литература
1. Тасев Г. Как се разработва докторска дисертация. -С., 2017
2. Тасев Г., К. Георгиева, С.Андонова Как се разработва магистърска теза.
-Ямбол, 2018.
3. Михов М. Дисертация на тема ”Изследване разпределението на
запасите от основни елементи за тракторите”, -С., 1993
4. Иванова Н. Дисертация на тема „Изследване и оптимизиране
параметрите на логистична система за сервиз на земеделска техника“
за присъждане на ОНС “Доктор“ – РУ „Ангел Кънчев“ 05.11.2015 г.
5. Маджов С. Дисертация на тема „Изследване и оптимизиране на
параметрите на системата за разпределение и управление на запаса от
резервни части за двигатели на трактори ТК-80”, -С., 2006
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ИДЕИ ЗА СИСТЕМА ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
И РЕМОНТ НА МАШИНИТЕ
д-р Невена Иванова – ФТТ - Ямбол
Всички елементи на системата за управление на производствена система,
основните от които са 5S ("Подреденост"), производство на принципа "точно
повреме" — Just In Time (JIT), общото управление на качеството, базирано на
Total Quality Management (ТОТАЛНО управление на качеството), всеобщо
поддържане на технологичното оборудване Total Productive Maintenance (TPM)
и система за непрекъснати подобрения — Кайзен [1,2]. Всички тези елементи
на първо място, са много тясно свързани помежду си, от друга страна, се
намират в постоянно развитие, взаимно влияние един на друг. Днес стана ясно,
че системата TPM, благодарение на вградена в нея възможност за подкрепа на
ТОТАЛНО управление на качеството (намаляване варианти) и JIT (намаляване
на времето за чакане), е не само критично важен елемент в постигането на
световно ниво на производителността, но и се превърна в мощно средство за
увеличаване на цялостната ефективност на компанията.
Успешното му изпълнение позволява да се повиши производителността на
оборудването, драстично намаляване на разходите за неговата поддръжка,
намаляване на общите оперативни разходи и създаване на безопасни и добри,
по отношение на околната среда, производството на работни места. За сметка
на какво се постига такъв ефект?

М1

90%

0

З

1

Суровина

М3
90%

М2
90%

М4
90%

Продукция

Достъпност на оборудването-90%; достъпност на процеса- 90%

Фиг. 1. Отделните единици оборудване се разглежда като «независими» при
високо равнище на резервните запаси: М - машина; З - резервни запаси
Традиционно между звената оборудване, представляващи цялата
технологична верига, позволява наличието на значителни застрахователни
резерви, за появата на проблеми с една единица оборудване, което не е
довело до повреда в следващите вериги на тази верига. По този начин, ролята
на обслужване за ефективно, по отношение на разходите, гарантира
достъпността на основното технологично оборудване в рамките на
установеното заявено производственио време, например 90%[1].
Поради приетата практика на поддържане на високо ниво на
застрахователните резерви много видове оборудване може да се разглежда
поотделно. В този случай, постигане на 90%-ной достъпност на всяка част от
оборудването води до това, че достъпността на целия процес е 90% (фиг.1).
Несъответствия и неизправности, появлявшиеся при сривове във
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функционирането на оборудването, се разкриват при приемателния контрол на
качеството, и причината може да бъде открита в това оборудване, при отказ
С цел максимизиране на стойността за потребителите [3] чрез постигане
на високо ниво на качеството при най-малката цена, при добра бързина на
обслужване и обслужване на клиенти на най-високо ниво, е необходимо и
значително намаляване на застрахователните резерви и подобряване на
качеството чрез въвеждане на контрол при източника на несъответствие [4].
Това позволи да се намали времето на производствения цикъл чрез
намаляване на времето за чакане и своевременно да се идентифицират
проблеми, че се влошава качеството, или изобщо не се допускат
несъответствия. Прилагането на този подход доведе до това, че проблеми с
отделни единици оборудване започнаха да влият на целия процес (фиг.2).
Суровина

М1
90%

З

М2
90%

З

М3
90%

З

М4
90%

Продукция

Достъпност на оборудването-90%; достъпност на процеса-66%

Фиг. 2. Единиците оборудване се разглеждат като «зависими» от
намаляване на резерва от запаси: М - машина; З - резервен запас
Ако спира една част от оборудването, то много бързо спира целия процес.
Това прави отделните машини взаимосвързани. При тези обстоятелства
достъпността на процеса като цяло стана зависи от индивидуалните стойности
на достъпността на отделните части на оборудването. По този начин, процес,
състоящ се от четири блока на оборудване и всеки е с достъпност 90%, то
общата достъпност не е 90%, а 90% × 90% × 90% × 90%, или 66%!
Това налага слубата за поддръжка и ремонт на оборудване да подобри
процеса на обслужване. Изпълнението на тези услуги не е намалял, а се
увеличиха изискванията към постоянно подобряване на показателите на
надеждност на оборудването. Това предизвика спорове между производствени
и технически подразделения. Производствениците искат бившите нива на
достъпност на производствения процес и бързото реагиране на заявките за
поддръжане на оборудването, които не могат да бъдат реализирани заради
старата организационна структура, която не е ориентирана към изпълнението
на толкова строги изисквания. В края на краищата, при намалените нива на
запаси за линия от четири единици оборудване, ако продължим горният
пример, за поддържане на първоначалното ниво на достъпност 90%
изискванията за повишаване на показателя на достъпностна всяка единица
оборудване от 90 на 97,5%.
При традиционния подход към обслужването, от една страна, се изисква
спазването на баланс между разходите за обслужване и необходимите нива на
достъпност и надеждност, от друга, — тези разходи често зависят от нивото на
застрахователните резерви, укриване на преките последици от неизправното
оборудване.
Това противоречие между разходите за поддръжка на оборудването и
неговата достъпност е аналогична на старото отношение към качество,
съществуващо преди внедряване на ТОТАЛНО управление на качеството: по191
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високо ниво на качество изисква по-големи ресурси, а оттам и средства за
контрол на качеството и отстраняване на недостатъци. ТОТАЛНО управление
на качеството, насочени към "предотвратяване на проблеми на място на
появата им", а не за тяхното откриване в края на процеса. Така че, вместо да се
увеличи щата на надзорните органи, работници и оператори са обучени на
това, че колкото се може по-рано откриване и предотвратяване на проблеми в
производствения процес се намаляват разходите за тяхното коригиране.
Системата TPM се основава на идеята за "предотвратяване на аварии" и
се фокусира върху идентифициране и отстраняване на причините за износване
на оборудването за разлика от традиционния подход, когато оборудването
отказва преди ремонта или се прилагат превантивни стратегии за откриване на
отказите и извършване на ремонт на оборудване.
Системата TPM от момента на представянето й през 1970 г. непрекъснато
се развива и интегрира с другите области на управление.
ТРМ Система от първо поколение (70-те г. на ХХ век) се разпространява
единствено на производствени единици.
Второ поколение (90-те г. на ХХ век) поддръжка на оборудването се
разглежда в контекста на повишаване на ефективността на целия
производствен процес и се фокусира върху създаването на "затегната" система
за производство, подобряване на планирането, повишаване на нивата на
баланс на технологичните линии и предаване на стабилност на процеса. Оттук
и понякога се използва друго име на тази версия на системата ТРМ — Total
Process Management (общото управление на процесите).
Австралазийский вариант ТРМ система от трето поколение е разработен в
Центъра на TPM Австралазии на базата на японската версия на системата ТРМ
трето поколение, създадена в първите години на XXI в. Характеристики на този
вариант, който може да се нарече "фокус върху компанията", е, че тя се:
• интегрира със система за ТОТАЛНО управление на качеството и
пестеливото производството;
• е насочила към предотвратяване на всякакви проблеми при източника на
възникването им;
Когато много организации за първи път измерват коефициента на
ефективност на оборудването /КЕО/, често се оказва, че той е на нивото на 4060%, при производството на единични изделия или 50-75% при непрекъснато
производство, а в световната практика най-добър резултат е обикновено 85% и
повече при производството на единични изделия и 95% и повече при
непрекъснато производство. В действителност КЕО е водещ в предприятията и
много силно зависи от това, как е организирана работата на предприятието:
може ли да се извършва рутинна поддръжка или регулиране извън работно
време, голям ли е броят на случаите на пренастроиванията, които са
необходими за производството на продукти, при определено търсене на пазара
и т.н. Така че целевите стойности на КЕО се определят за дадена
производствена площадка.
Въвеждането на системата TPM води до значително намаляване на
оперативните разходи и разходите за обслужване.
Съществува ясна връзка между дефекти, повреди и откази на
оборудването и една от целите на ТРМ система е да фокусира вниманието
върху повредите и дефектите за да не се слвучват откази (фиг. 3).
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Недостатъчно разбиране или мотивация към грижата ва ФА

Неизправности

Естествено
износва не ФА

Ранно или преждевременно
износване

Намаляване на
производителността

Дим

Прегря
ване

Фиг.3. Причини за ускоряване (изкуственои) на износването
и отказване на обрудването
На работното място ние рядко сме ангажирани с търсенето на причините
за неизправностите, тъй като трябва да реагира на възникналите проблеми [37]. Но дотогава, докато ние не разкрием причината за него, проблемите ще се
появяват отново и отново. Какъв е произхода на отказа? Това може да се
дължи на естествено износване (когато оборудването изчерпва ресурсът си),
както и поради ускорено (изкуствено) износване (вж.фиг.3).
Какво имаме предвид под ускорено (изкуствено) износване? Това е
износването на цялата единица или на част от единиците оборудване в пократък период, отколкото се очаква.
Ако вземете работни части на оборудването, които представляват голяма
част от общите разходи за поддръжка, то тяхното ускорено износване е налице
тогава, когато [4-8]:
• смазката липсва;
• избрана е неправилна смазка за възела;
• смазването между повърхности се измества от претоварване;
• смазката се износва;
• смазочния материал е замърсен.
Това е точно вида на ситуацията, където се проявява значението на
системата TPM. Тя се основава на следните изисквания:
• разберете, кои са причините за вариация;
• намаляване или свеждане до минимум на вариацията;
• предприемане на подобряване.
Според този подход, първата задача е идентифициране на причините за
вариациията.
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Изследванията, проведени от Японския институт за предлагане на услуги
(Japanese Institute of Plan План — JIPM) и компании на DuPont и Tennessee
Eastman Chemical Company, показват, че до 80% от цялата вариация се
създава от три основни физически условия: слабост на закрепването,
замърсяване, ненадлеждна смазка.
Невъзможно е обаче да се предскажат оптималните интервали между
техническото обслужване в производствена среда, където имат място ускорено
износване и оперативни грешки.
От гореизложеното следва, че прилагането на системата TPM е дълъг
процес, базиран на промяната на работната среда и на оборудване за
създаване на по-чисти, удобни, безопасни работни места чрез "затягане и
подобряване" на културата на производство в противовес на традиционната
"хаотична" култура. Значителни подобрения трябва да се приложат поне в
продължение на шест месеца, но пълното въвеждане може да отнеме няколко
години. Продължителността на този времеви диапазон зависи от това, колко
компанията държи на работата за осигуряване на качество и поддръжка на
оборудване и как се използват ресурси за реализиране на нови заявки за
поддръжка на оборудването.
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СТРАТЕГИЯ ЗА РЕМОНТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МАШИНИТЕ
д-р Невена Иванова – ФТТ-Ямбол
Ключови фактори за икономическата ефективност на предприятия са
производителността и качеството на произвежданите продукти. До голяма
степен тези фактори се определят от техническата въоръженост на
производство и високото ниво на технологията. Въпреки това действителната
производителност зависи от загуби на време, свързани с неизправности и
поддръжката на оборудването. Качеството на продукцията не е постоянна
величина, тя зависи от състоянието на технологичното оборудване[1-7]. С
изчерпване на ресурса на оборудването качеството има тенденция да се
влошава.
Осигуряване на действителните резултати и определено ниво на качество
е свързан с повишаването на надеждността на елементите на технологичната
система.
Заедно с подобряването на дизайна на технологично оборудване, важна
роля играят в този организационно-технически дейности, т.е. система на
експлоатация на технологичното оборудване, обозначени като система за
техническо обслужване и ремонт (СТОР)
Прилагането на система за ТОР осигурява надеждност на технологичната
система, но, от друга страна, разработването на стратегия за ТОР зависи от
нивото на надеждност на отделните елементи на технологичната система. Тя
трябва да се разглежда като единна система, в силата на връзката и взаимното
влияние на процесите, особено динамични, протичащи в нея. От гледна точка
на влияние върху общото ниво на надеждност,е удобно да се обособят пет
подсистеми (фиг. 1), всяка от които, на свой ред, се състои от подсистеми от
втори порядък.
В същото време, в различните елементи на технологичната система
преобладават процеси с различна природа. По силата на това, за различните
елементи се характеризира с различни модели на възникване на отказите.

Система за
управление
Режещи
инструменти

Смазочни и
охлаждащи
течности

Приспособления

Оборудване
/машини/

Фиг.1 Структура и елементи на технологичната система
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За постепенните откази е характерно постепенното натрупване на
неизправности /повреди и дефекти/. При достигане на известни гранични
стойности Хгр, се смята, че настъпва отказ (например износването на
инструмента преди настъпването на някой от критериите на износване). След
отстраняване на причините за отказ, както обикновено, отново се натрупват
неизправности по същия закон (фиг. 2, а).
За случайни откази понятие период на повторение, по силата на
случайната природата, няма смисъл [4;6;8]. Въпреки това, най-често случайни
неизправности, не се изявяват еднократно. Така, с голяма степен на условност,
много видове случайни откази може да се считат за циклични със случаен
период на повторение (фиг. 2, б).

Фиг. 2. Проявление на отказите: t 01, t02 - изработка до отказ;
tпр1, tпр2, tпр3 - време на престои в очакване на отстраняване на отказите; tв1,
tв2,tв3 - времеза отстраняване на отказите;
Ti, T1, T2 - периодичност на повторение на отказите.
От гледна точка на влияние върху изпълнението на производствения
процес и избора на стратегии за предупреждение е важно да има период на
проявление на откази.По този показател може да се отделят откази,
проявяващи се:
1. в оперативен план - с период на повторение или развитие в рамките на
минути, часове;
2. в средносрочен план - с период на повторение или на развитие през
месеца;
3. в дългосрочен план - с период на повторение или на развитие в
продължение на няколко години.
Чрез анализ на причините за възникване на откази на отделни подсистеми
и начините за тяхното предотвратяване, както и осигуряване, могат да се
идентифицират три групи дейности по осигуряване на общата надеждност на
технологичната система[4-8]:
1. Спазването на оптимален режим на работа на технологичната система.
2. Диагностика.
3. Профилактични мероприятия.
За повечето предприятия е важен въпросът за компромис между
разходите за осигуряване на надеждността, качеството на продукцията и
производителността. В този случай въпросът за прилагането на една или друга
стратегия СТОРМ (на нуждите, планиране и предпазна, за техническо
състояние, проактивна) се решава въз основа на нейната ефективност.
Критерии за избор и оценка на ефективността на стратегията за
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техническо обслужване и ремонт може да бъдат средната относителна печалба
за единица календарно време

(1),
където tшт е фактическото средно време за изработване на единица
изделие;
Сз са загубите,свързани с единица време нап рестои на оборудването;
t з е средното време на престой на оборудването,изразено в същите
единици време, както и tшт ;
C п са едновремените разходи за разглеждания интервал от време;
Спр — приходите,които дава единица произведена и реализирана
продукция и ориентировъчно може да се приеме
Спр = Ц – Сст,
където Ц е цената на реализация на готовото изделие;
Сст са пълните разходи за изработване и реализация на изделието.
По този начин стойността на S представлява отношение на печалбата,
която носи технологична система в продължение на известно време към
разходите в рамките на този период от време.
Определяне на величините, включени във формулата (1) зависи от плана
за разглеждане на процесите:
1. Краткосрочно - когато основната цел е гарантиране на качеството на
обработваната повърхност, разглеждат се престоите, свързани с регулиране на
оборудването, причината за които е изход грешката, извън полето на допуска,
както и разходите, свързани с пускането и корекция на брака.
2. В средносрочен план - когато основният проблем са внезапните откази,
и съответно, основната цел на системата за работа е да ги предупреждава за
осигуряване на определено ниво на производителност.
3. В дългосрочен план - когато най-опасни са постепенни откази, които
водят до загуба на геометрична точност, здравина и виброустойчивост на
оборудването. Тези процеси водят главно до намаляване на качеството на
обработените повърхности, особено до грешки във формата и взаимното
разположение [4-6].
Таблица 1.
Стратегии за осигуряване на технологичната надеждност
План
Краткосрочен
Среднесрочен
Дългосрочен

Стратегии
100 % контрол на изработените детайли;
Извадковв контрол на изработените детайли;
Изпълнение на регулировки в планов порядък.
Техническо обслужване по регламент;
Техническо обслужване по техническо състояние.
Техническо обслужване и ремонт по регламент;
Техническо обслужване и ремонт по техническо състояние
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От гледна точка на избора на организиране на мероприятия за
осигуряване на надеждността на технологични системи не е задължително да
се прилагат една стратегия към различни компоненти на производствената
система и към различни компоненти на една технологична система, тъй като
към тях се предявяват различни изисквания за надеждност и те имат различно
ниво на надеждност. За всеки елемент, възел, агрегат трябва да се избира
стратегия с оглед на тяхната роля в осигуряването на производителността и
качеството на производствената система. Този избор много зависи от
спецификата на предприятието: квалификация на персонала, степента на
износване, вида на оборудването, степента на отговорност на изработваните
детайли.Така че при избора на стратегия трябва да се ръководите не само от
съображения за производителност и намаляване на разходите, но и за оценка
на нивото на качество и надеждността във всички периоди (оперативен,
средносрочен, дългосрочен) на разглеждане.
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EXPLORATION OF THE OPPORTUNITIES FOR THE MANUFACTURE
OF POCKET WITH CUT IN AUTOMATIC MACHINE
Kostadinova Petrunka
Thracian University - Stara Zagora, Faculty of Engineering and Technology - Yambol
Yambol St G. Ignatiev 38 tel. 0898721821, petruna1971@abv.bg
Abstract: The purpose of this report is to study the possibilities of making
pocket of an automaton.
In order to achieve this goal, the possibilities of several types of machines for
manufacturing of cut-out pockets of the company DURКOPP and the technological
sequence for making cut pocket of automatic machine were examined and analyzed.
Keywords: garment, technology, making, pocket, automats
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ
НА ПРОРЯЗАНИ ДЖОБОВЕ НА ШЕВЕН АВТОМАТ
Костадинова Петрунка
Тракийски университет - Стара Загора, Факултет „Техника и технологии” - Ямбол
ул. Гр. Игнатиев” № 38, Ямбол, тел. 0898721821; petruna1971@abv.bg
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Джобовете са функционален и украсителен елемент. Те присъства във
всички видове облекла /с малки изключения при бельото/ [4]. Разнообразието
на този елемент на облеклото е голямо.
Изработването на джоб е трудопоглъщаща операция и изисква
квалифициран работен персонал. За да се намали количеството труд и да се
подобри качеството на изделията, в шевното производство са въведени шевни
автомати.
Процесите ушиване, прорязване на джоба и нареждане на обработените
части са напълно автоматизирани.
Целта на настоящия доклад е изследване на възможностите за
изработване на прорязаните джобове на шевен автомат. За постигане на целта
са разгледани и анализирани възможностите на няколко видове автомати за
изработване на прорязани джобове на фирма Duerkopp-Adler.
2. МЕТОДИ
Джобовете могат да се класифицират по няколко признака:
1. Според предназначението:
- функционални;
- украсителни.
2. Според начина на изпълнение:
- външно пришити/ външни/;
- прорязани;
- непрорязани;
- комбинирани;
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3. Според мястото на разположение:
- горни долни;
- предни, странични и задни;
- външни и вътрешни.
4. Според линията на отвора на джоба
- хоризонтален,
- вертикален
- наклонен отвор.
Изборът на определен технологичен вариант за изработване на детайлите
води след себе си точно определен технологичен вариант за изработване на
другия детаил от облеклото [4]. Връзката между детайлите през отделните
етапи на изработване са разнообразни. Те зависят от модела и от избрания
технологичен вариант за изработване. Изследването на връзките между
обработването на отделните детайли, може да се улесни чрез графично
представяне на технологичната последователност за изработване на
отделните детайли от облеклото [3], [4].
На фиг.1е показана последователността за изработване на джоб с една
филетка на автомат [6], [7].

Фигура 1 Графично изображение на технологична последователност за
изработване на прорязан джоб с една филетка
Според наличната техника и мащаба на производството, прорязаните
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джобове могат да се изработят на:
- шевен автомат /Дюркоп 745/ и довършване с шевна машина за
двуконечен затворен бодов ред тип 301;
- двуиглова шевна машина с централен нож /Дюркоп 380/ и довършване с
шевна машина за двуконечен затворен бодов ред тип 301;
- само с шевна машина за двуконечен затворен бодов ред тип 301 [1,2].
С използването на шевните автомати значително се подобрява качеството
на изделията, увеличава се производителността на труда, поради което
тяхното използване в конфекционните фирми е повсеместно [2].
Изработването на прорязани джобове с помощта на шевен автомат
изисква от работника само поставяне и центроване на основния детайл в
работната зона и поставяне на допълнителните детайли /филетка, торба на
джоб или насрещна мостра, капак/, избор на съответната програма /за дължина
на отвора/, избор на начина на прорязване на джоба и задействане на
машината.
2.1. Подготовка за изработване на джобове на шевен автомат
Преди да се пристъпи към изработване на прорязани джобове на автомат
има някои общи положения за подготовка на детайлите.
1. Поставят се центрове на детайла за мястото на джоба. Тази операция
може да се извърши ръчно с цветен молив на всеки детайл
2. Подлепва се мястото на джоба от опъковата страна на детайла с
подлепваща лента с ширина 4-6 сm по линията на отвора и до 2 сm по-дълга от
дължината на джоба. Това се прави с цел да се предпази плата при прорязване
на джоба от разнищване и за по-лесно обработане на ъглите.
3. Подлепва се филетката, която е с различна ширина за различните
модели прорязяни джобове.
Например за джоб с една филетка с ширина на джоба 12 mm,
препоръчителната ширина на филетката е 4 сm, но ако филетката ще се
използва и за насрещна мостра, то тогава ширината и става 7 сm, в този случай
е необходимо единия край на филетката да бъде обшита с бодов ред клас 500.
Ако се изработва джоб с две филетки с ширина на джоба 12 mm,
препоръчителната ширина на филетката е 5,5 сm. Дължината на филетката е с
4 сm по-дълга от размера на джоба, за да може да се прикачат торбите на
джоба.
4. Насрещната мостра на джоба, необходимо да се обшие и пришие върху
долната торба.
5. Ако по модел, торбата на джоба е от основен плат, горният край трябва
да се обработи предварително.
6. При джоб с цяла торба, която се ползва за горна и долна едновременно,
то тази торба се пришива с шев с гъстота на бодовия ред 2-3 бода/сm към
детайла, преди изминаването на филетката на шевния автомат.
7. Капака на джоба предварително се изработва.
След приключване на подготовката на детайлите се пристъпва към
изработване на джоба на шевен автомат.
Според модела на джоба и вида на машината съществуват различни
варианти за изработване. Общото за всички автомати за изработване на
прорязани джобове е необходимостта от избор на програма - избиране на
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дължина на джоба и начин на отрязване на прореза.
2.2. Метод за работа на автомат за прорязани джобове
От ляво на машината е разположен щаплер, на който се поставят детайла
/предна или задна част на панталон/ в случаите, когато детайлът е по-къс и не
може да се използва щаплера на машината, детайлът се поставя в ляво на
машината или върху самия плот на машината или върху помощна маса.
В ляво или в дясно в горната част на машината се подават малките
детайли- филетки, торби за джоб и капак. Характерно тук е, че от страната на
филетката се подава малката или горна торба на джоба, а от другата страна се
подава насрещната мостра, голямата или долна торба на джоба и капака.
Детайлът се поставя така, че центровете му да съвпаднат с центровете
на машината. Поставят се всички други детайли в устройствата за малките
детайли и започва процеса на шиене. След приключване на работния цикъл на
машината, ако е ползван щаплер, готовия детайл се подрежда сам, в противен
случай готовия детайл подрежда ръчно.
Джобовете се довършват на шевна машина за двуконечен затворен бодов
ред. В зависимост от начина на прорязвяне на отвора на джоба, може да се
наложи да се прорежат ъглите на джоба. Торбите на джоба и филетката се
издърпват през прореза към опъковата страна на детайла, ъгълчетата в двата
края на прореза се издърпват и се затягат с шев. В случаите, когато джобът с
две филетки и цип, след затягане на ъгълчетата се пришива ципа в шева на
филетките. Ако джобът с една филетка и цип, филетката се изработва с отвора
към линия на подгъва.
Изминават се украсителни шевове, ако в модела са предвидени. При
панталоните, торбата на джоба достига до линията на талията. В този случай
горния край на насрещната мостра, горния край на филетката и капака /ако е
скапак/, се пришиват към торбата. Краят на торбата при талията и детайла се
укрепват заедно с шев, който започва на около 2 сm от началото на торбата и
завършва на около 2 сm от края на торбата. Това се прави, за да може в
последствие джобът да се обшие. С шев с гъстота на бодовия ред 2-3 бода/сm,
без затяжка се затваря входа на джоба, като по 2 сm в дата края на отвора
остават незашити.
В зависимост от модела на джоба, торбите се обшиват или се затварят на
шевна машина за двуконечен затворен бодов ред 301.
Прорязан джоб само с цип, може да се изработи по два начина:
1. На автомата се прорязва отвора и към резервите се пришива ципа;
2. На мястото на прореза се поставя права лента плат, която прави
обработването на отвора на джоба по-лесно. След като се обработи
отвора на джоба, се пришива ципа.
2.3. Възможности за изработване на прорязани джобове на шевни
автомати Duerkopp-Adler
При Duerkopp-Adler 745-35D [7] (фиг.2), възможностите за изработване на
различни по вид прорязани джобове са ограничени от междуигловото
разстояние, което е 12 mm и дължина на джоба от 20 mm до 125 mm.
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Фигура 2. Шевен автомат Duerkopp-Adler 745-35D
При автомат за изработка на прави или наклонени малки джобчета
(фиг.2), главата е с възможност за изключване на иглите, отделно задвижван
среден нож, DC-мотор, програмируема затяжка/сгъстяване на бодовете, цветен
графичен дисплей, RAM-карта, свободно програмируеми параметри на джоба,
възможност за запаметяване на 99 програми.
- междуиглово разстояние 12 mm
- дължина на джоба от 20-125 mm
- автоматично прорязване ъглите на филетката [6]
Възможност за програмиране на дължина на бода, скорост на шиене и
отвеждане на детайлите, последователност на шиене на различните джобове и
др. На този автомат могат да се изработват малки джобове с една или две
филетки с капак или без капак, с хоризонтални, вертикални или наклонени
отвори, но не по-дълги от 125 mm.
Duerkopp-Adler 745-35В (фиг.3) [7] е може би най-широко
разпространения в шевното производство автомат за прорязани джобове.

Фигура 3. Шевен автомат Duerkopp-Adler 745-35В
Автомат за изработка на прави или наклонени филетки с капак и без
капак с автоматично залагане на филетката и устройство за автоматично
подаване на допълнителни детайли отляво и отдясно, главата е с възможност
за изключване на иглите, отделно задвижван среден нож, DC-мотор,
програмируема затяжка/сгъстяване на бодовете, цветен графичен дисплей,
RAM-карта, свободно програмируеми параметри на джоба, възможност за
запаметяване на 99 програми.
- междуиглово разстояние - 10 mm или 12 mm
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- дължина на джоба от 20 - 220 mm.
- стандартно окомплектован с устройство за подаване на филетката по
избор от лявата или от дясната страна
- автоматично прорязване на краищата на филетката
Възможност за програмиране на дължина на бода, скорост на шиене и
отвеждане на детайлите, последователност на шиене на различните джобове и др.
На този автомат могат да се изработват джобове с една или две филетки
с капак или без капак, с хоризонтални, вертикални или наклонени отвори. Това
е най-масово застъпеният автомат в производството. Недостатък при него е, че
междуигловото разстояние е ограничено от 10 mm до 12 mm [7].

Фигура 4. Шевен автомат Duerkopp-Adler 745-35A
Автомат за изработка на прави или наклонени филетки /опция/ с
капак и без капак (фиг.4), главата е с възможност за изключване на иглите,
отделно задвижван среден нож, DC-мотор, програмируема затяжка/сгъстяване
на бодовете, цветен графичен дисплей, свободно програмируеми параметри на
джоба, възможност за запаметяване на 99 програми, ръчно залагане на капака
и филетката.
- междуиглово разстояние - 8-30 mm
- дължина на джоба от 20 - 180 mm [6]
Възможност за програмиране на дължината на бода, скоростта на шиене и
отвеждане на детайлите, последователността на шиене на различните джобове
и др.
Голямото междуиглово разстояние на този автомат дава възможност за
изработване на различни по вид прорязани джобове. При този автомат може да
се изработи джоб с две филетки с различна ширина на филетките. Например
едната филетка да е 10 mm, а другата 20 mm. Може да се изработват джобове
на палта, където филетките са не по-тесни от 20 mm.
3. ИЗВОДИ
Използването на шевните автомати значително се подобрява качеството
на изделията, увеличава се производителността на труда.
Познаването на различните възможности на шевните автомати определя
правилния им избор и приложението им в производствения процес.
Развитието на автоматизацията на шевното производство, в частност на
автоматите за прорязани джобове, дава възможност за бърза и лесна промяна
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на моделните варианти, увеличаване на обема на произведената продукция,
увеличава се себестойността на продукта, намаляват се разходите за
производство и се подобрява естетическия вид на готовото изделие.
Всички тези предимства на автоматите налагат тяхното масово навлизане
в конфекционното производство.
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[1] Балабанова Д., Пълна класификация на механизмите за движение на
иглата на шевната машина. София, сп. „Текстил и облекло”, 4 брой
2008, стр. 8 -14.
[2] Балбанова Д., Ръководство за упражнения по „Шевни машини и
съоръжения“, Ямбол, 2014
[3] Долапчиева Г., Представяне на технологичните процеси в облеклото
чрез графична анимация от Маcromedia Flah, Научна конференция с
международно участие, Ямбол, 05.2006
[4] Долапчиева Г., Технологичните задачи като средство за формиране на
професионални умения при студентите от специалността “Текстилна
техника и технологии”, Сборник от Научно-приложна конференция с
международно участие на тема “Наука, техника, технологии и
образование”. Том ІІІ. Ямбол, 10. 2004
[5] Кънчев Ц., Петров Хр., Гиндев Г Янов П., Технология на облеклото част
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[6] Материали на фирма Линекс Стил ЕООД
[7] http://www.ruenmasch.com/bg/products/28-DuerkoppAdler.html
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THE COLLAGE IN THE FASHION ILLUSTRATION
Plamena Georgieva
Trakia university, faculty of Technics and technologies,
38 Graf Ignatiev str., 8602, Yambol, Bulgaria, plamchetyyyy@abv.bg

Abstract: The collage is a technique in art, mostly used in fine arts. Applied by
overlaying elements. Various fragments are used in the art, e.g. text, colored papers,
newspaper clippings, etc., building the picture space. There are different types of
collages - Photocollage, photocolation is a picture-mount with a computer program,
used for cartoons, in advertising and fashion. A Bricolage is used in visual arts and
music to construct or create a work from a diverse range of objects that are somehow
connected to each other.
Keywords: Collage, Fashion Design, Fashion Illustration
КОЛАЖЪТ В МОДНАТА ИЛЮСТРАЦИЯ
Пламена Георгиева
Тракийски университе, факултет „Техника и технологии“,
ул. „Граф Игнатиев“ 38, 8602, Ямбол, България, plamchetyyyy@abv.bg
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Колажът е техника използвана, най-вече в изобразителното изкуство.
Представлява наслагване на различни елементи, като цветни хартии, изрезки
от вестници, текст изграждащи картинното пространство. Разновидност на
колажа е Фотоколажът, който представлява монтиране на снимка с компютърна
програма и се използва най-често в рекламата и модата.
2. ИЗЛОЖЕНИЕ
Колажът е повтарна точка в развитието на кубизма и следователно
повратна точка в развитието на модерното изкуство от 20 век. Все още не е
установено кой е създател на колажа Жорж Брак или Пабло Пикасо, и кога.
Повечето творби на тези художници от периода 1907-1914 г. не са датирани,
нито подписани, а всеки от тях претендира или намеква, че първият колаж е
негов. На фигури 1 и 2 са представени картини на Жорж Брак и Пабло Пикасо с
използване на колажи.
Пабло Пикасо е испански художник скулптор, занимава се с живопис,
керамика, колажи и графика. Той е изключително продуктивен художник.
Неговото творчество преминава през много и различни периоди. Жорж Брак е
френски художник, график и скулптор, създател на неворятни и изключително
вдъхновяващи творби и колажи.
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Фиг.1 Колаж на Пабло Пикасо

Фиг.2. Колаж на Жорж Брак

3.КОЛАЖЪТ В МОДНАТА ИЛЮСТРАЦИЯ
Хелен Дюран е съвременен дизайнер използващ колажа като изразно
средсво в модната илюстрация. Колажите на Хелен Дюран показват
взаимовръзката между изкуство и мода. Лондонската художничка от френски
произход създава необичайни колажи с идеята да се покаже връзката между
изкуството и модата.
Хелън Дюран използва геометричи фигури, смесване на цветове и
достатъчно флорални мотиви е за да дойде пролетта по-бързо.

В своята работа, Хелън Дюран използва моделите на модни къщи като
Fendi, Lara Куинт, Christian Dior, Valentino, Stella McCartney и много други в своя
проект "Като Муза". Тя използва геометричи фигури, смесване на цветове и
много флорални мотиви.
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Фиг. 3. Съвременните колажи на Хелън Дюран
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Авторски проекти на модни илюстрации с колаж

Моден колаж с използване на 3D елементи
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От направения преглед на творби с колажи от известни автори, може да се
обобщи, че колажът е техника, използвана предимно в изобразителното
изкуство.
На съвременното ниво от развитието на техниките за визуално изкуство,
колажът се използва и в модната илюстрация.
От проучването на творчеството на известните автори показва, че
триизмерните елементи са по-малко застъпени при реализиране на колажи.
Представените в доклада модни илюстрации с колажи съдържат 3D
елементи, с което се допълват известните техники в колажа от приложното
визуалното изкуство.
ЛИТЕРАТУРА
1. https://bg.wikipedia.org
2. Книга за колажа от изд.Булвест 2000
3. https://nism.bg/bg//articles
4. https://bgbook.bg
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DEVELOPMENT OF NEW ASSORTMENTS OF PHYTOJAMS
WITH INCORPORATION OF PLANT INGREDIENTS
Radostina Stefanova, Antoaneta Georgieva, Krasimir Krastev, Zdravko Slavov
Trakia University, Faculty of Technices and Technologies, Yambol
Abstract: Influence is investigated of the main components of the newly
developed assortments of phytojems - fruit part, vegetable ingredients, fertilizers,
sweeteners and organic acids on the sensory evaluation.
The main tasks in the development of the phytojams are to preserve the
consistencе upon addition of pectin; increasing the nutritional value of the main raw
material by introducing dry and thickened plant extracts and lowering the energy
value of new assortment products at the expense of reducing the amount of sugars in
the recipes or replacing them with fructose.
By physicochemical parameters the studied variants differ from the traditionally
produced low-caloric jams with the higher content of phenolic compounds.
Sensory evaluation was conducted at the ten ball system. Five model variants
have been evaluated with a total sugar content of less than 10%
They have better organoleptic qualities, appearance and functionality.
Key words: phytojams, plant ingredients, organoleptic qualities, functionality.

1. INTRODUCTION
The role of healing and prophylactic nutrition is growing.
Studies conducted in different countries confirm that one of the major causes of
pathological changes in the human body leading to premature aging and
development of cardiovascular diseases, oncological diseases and diabetes is the
excessive accumulation in the biological fluid of free radicals and active forms of
oxygen (superoxide , hydrogen peroxidation and hydroxyl radicals).
Increasing the content of free radicals in the cells creates conditions for the
oxidative stress, in which free radicals oxidize vessel walls, protein molecules, DNK
and lipids. These radicals actively interact with membranes of lipids containing
unsaturated bonds and alter the properties of cell membranes.
Hydroxyl free radicals are high energy, short-acting and very toxic. The toxicity
of hydrogen peroxide and the superoxide anion are also related to their possible
conversion by formation of a hydroxide radical.
Most of the natural antioxidants enter the human body with food. With systemic
use of food products containing natural antioxidants, the morbidity of the population
from cardiovascular and oncological diseases is significantly reduced.
Regular use of fruits and berries, where there are many natural phenolic
compounds, greatly reduces the risk of these diseases. The greatest amount of
antioxidants are contained in the fruits of rosehip, blackberries, grapes, bilberry,
strawberry and others. It is therefore necessary to include natural plant antioxidants
in the composition of foods that protect them from oxidation.
In order to increase the nutritional value and antioxidant properties of the gems,
extracts of wild-growing raw materials having a prophylactic and functional effect can
be introduced into the production technologies.
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Extracts serve as natural antioxidants.
The healing potential of wild growing bushy plants is their antioxidant, antiallergic, anti-inflammatory and anti-viral properties, which depend on polyphenol
complexes. Particular attention is paid to the content of flavonoids and anthocyanin
pigments.
Fruits and berries supply the human body with the necessary vitamins, mineral
substances, polyphenol compounds, organic acids, carbohydrates, incl. fiber cellulose and pectin.
Jams are a good source of these substances for the body. The production of
this assortment is one of the methods of preserving fruits and berries.
The aims of the present study is to develop new assortments of low energy
jems meeting the requirements for curative and prophylactic nutrition and to
determine the influence of the component composition on the basic physicochemical
parameters and sensory evaluation.
2. MATERIALS AND METHODS
Based on the definitions in the European Directive 79/693, formulations and
technologies for producing low energy jams have been developed.
In developing the technologies, are used plant ingredients to produce new
assortments of jams with targeted action. Mixtures of fruits and berries are used. A
new direction in the production of phytojams is the use of plant extracts.
Low-esterified pectin preparations are used to obtain a normally gelled mixture.
Of the organic acids citric acid (E330) is used to adjust the pH and improve the taste
of low-sugar products. Ascorbic acid is added as an antioxidant. Sorbic acid is used
as a preservative.
The physicochemical and sensory analyzes were conducted using
standardized, modern methods approved by good manufacturing practice.
 General Phenol Compounds (AFS) spectrophotometric method with FolinDenisa reagent,% as gallic acid.
 Phenol Carbonic Acid - Spectrophotometric by Pharmacopoeia Method
[Pharmacopoeia Russia]. General method of analysis.
 Flavonoid phenolic compounds - spectrophotometric as a rutin,% by
pharmacopoeial method [Gosardar Pharmacopeia Russia]. General method
of analysis.
 Anthocyanins - spectrophotometric such as cyanidine-3,5-diglucoside, by
pharmacopoeial method [Pharmacopoeia Russia]. General method of
analysis.
 Tanning substances - titrated with 0.02M potassium permanganate,% by
pharmacopoeial method [Pharmacopoeia Russia]. General method of
analysis.
 Ascorbic
acid
titration
of
0,001M
sodium
chloride
2,6dichlorophenolindophenol, mg% BDS 11812-91
 Carotenoids - spectrophotometric as β-carotene, mg% by pharmacopoeial
method [Pharmacopoeia Russia]. General method of analysis.
 Free Organic Acids - Titration, Pharmacopoeial Method [Pharmacopoeia
Russia]. General method of analysis.
 Vitamin P - bioflavonoid (rutin, citrine, catechins, etc.) is a complex of
compounds called bioflavonoids [3].
 Pectic substances,% BDS 16591: 1987
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3. RESULTS AND DISCUSSION
Apples, pears, plums, black currants, blackberries containing no more than 10%
sucrose and glucose were used. Pumpkin was used from vegetables. Forest fruits
contain many biologically active substances and have a wide range of physiological
effects on the human body.
The technology for obtaining extracts of cranberry and black currant has been
developed.
The fruit of Vaccinium myrtillus L. contains many sugars (fructose and glucose
predominate and sucrose is insignificant), pectin substances, organic acids (malic,
citric, tartaric, lactic, succinic, oxalic, quinine, etc.).
The fruit has a diverse mineral composition. Contains macro and many
microelements. Of all fruits, the fruit of the bilberry has the highest manganese
content.
Contains glycosides (myrtilin, neomycin, vaccinin, ericolin, arbutin,
isocvercetine, avicularin) and anthocyanins. Myrtlein and neomycin, which can lower
blood sugar in diabetes mellitus, are involved in their composition.
The fruit of Ribes nigrum is a natural vitamin concentrate, especially with its
high levels of vitamin C, vitamin P and β-carotene.
In this respect, superior many fruits, including lemons. Sugars are mainly
fructose and glucose.
The cassis fruit is rich in organic acids - citric, malic, oxalic, succinic, fumaric
and caffeic, chlorogenic and salicylic, quinic, tartaric and nicotinic acids.
Contains many pectin and dye substances. The fruit is rich in mineral
substances, macro- and microelements, glycosides and amino acids.
Dyestuffs together with calcium salts and organic acids have a stabilizing effect
on vitamin C and protect against viral infections with flavonoids.
Three groups of substances refer to vitamin P: flavones, anthocyanins and Lcatechins. In nature, these groups mutually convert, and the flavonols via
leucoanthocyanidins can be converted to either anthocyanidins or catechins. The
process of transformation continues, so that in the world of plants these groups
become one another.
Anthocyanins refer to the P-active substances - red-colored substances
contained in the wild plants studied. The amount of beneficial substances, vitamins
and minerals is higher than other fruits. Therefore, they are considered to be
products of healthy and rational nutrition, they help to increase immunity, heal and
strengthen the body and are useful in various diseases.
As the basis for the phytojams are chosen the most common fruits and
vegetables: apples, pears, plums and pumpkin. They all unite in that they contain in
their composition pectic substances, which are included in the group of dietary fiber,
which assign their special role to the healing and prophylactic diet.
In the opinion of experts from the World Health Organization and the UN World
Food and Agriculture Organization, pectin supplements can be used without
quantitative restrictions. The best physiological effect the pectin manifests in a
hydrated form in which it preserves its maximum complexing ability.
In accordance with rational nutrition, the content of pectin substances in the 24hour portion should be 5-6 g. Particularly high is the ability of pectin to bind industrial
poisons, heavy metal salts, radionuclides, and the like. substances. The research of
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various authors has shown that preserved fruit products preserve the high
complexing ability of pectin in which pectin loses its activity in terms of lead ions to
50%.
In case of a disease with varying degrees of pathological alteration, further
administration of pectin is required. An additional dose of pectin may be administered
in portion as an extract, concentrate or as a finished product of therapeutic or
prophylactic importance. The selected fruits also have specific features.
The physicochemical composition of the fruits used was investigated.
Apples promote good digestion. They increase the ability to radiate and
strengthen immunity.
Apples contain the necessary substances for the normal functioning of the
body. An indispensable component that promotes metabolism in the body are
organic acids. Their percentage in apples is 1.6%, but only in apples are contains
simultaneously malic, succinic, citric, oxalic and acetic acid.
Pectin in apples is 1.8%. This makes apples a healing product. Pectin in
combination with cellulose and tanning substances accelerates the removal of slag
from the body and helps to quickly neutralize and remove heavy metals lead, cobalt
and strontium.
Apples contain phenolic compounds, a saturated active form of vitamin P - 233
mg%. Tannins have anti-inflammatory action and are used for gastrointestinal
disorder. Catechins have high P-vitamin activity. The average catechins content is
0.9%. Tannins and dyeing substances give the fruits acerp taste and contribute for
the better clarification of juice.
It has been found that apples contain a small amount of vitamin C, vitamin P,
provitamin A – 0,07 mg%. Fetus contains up 25 mg% of ascorbic acid.
Pears have a diuretic and reinforcing effect. Recommended for renal stone
disease and dysentery.
The content of organic acids in pears is 0,6%. Malic acid and chlorogenic acid
predominate. The amount of citric acid, coffeic acid, quinine acid and boric acid is
negligible. These acids have a capillary strengthening and bile duct action. Pears
contain a small amount of vitamin C - 8 mg%, vitamin P – 580 mg% and β-carotene 0.08 mg%.
Fruits are rich in phenolic compounds and have a capillary and anti-sclerotic
effect. This group of substances includes catechins, leucoanthocyanins, flavonoids
and phenolic acids.
The content of tanning substances in pears is 0.08%.
Plum contains many biologically active substances. Fruits contain organic acids
- 2.9%, pectin - 1.8% and tanning substances - 0.15%. Organic acids are
represented by malic and citric acids. Small amount are contain oxalic acid, succinic
acid, quinic acid and traces of salicylic acid methyl ester. he vitamin C content in the
fetus is 10 mg%. They contain phenolic compounds, predominantly flavonols
(quercetin, isobercitin, etc.), anthocyanins and leucoanthocyans, a saturated active
form of vitamin P - 500 mg%. Plums contain 2.8 mg% of β-carotene. Most caroten
contain the yellow plums. The nutritional value of the fruits depends on their chemical
composition, which varies according to maturity, variety, climatic and soil conditions,
and agro-technology.
The gourd contains organic acids - 0.2% and pectin substances - 1.4%. The
vitamin C content in the fetus is 13 mg%. It contains phenolic compounds, a
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saturated active form of vitamin P - 184 mg%. Pumpkin contains 3.2 mg% of βcarotene.
The research of the fruits of Vaccinium myrtillus and Ribes nigrum shows that
they contain many biologically active substances /phenolic and vitamin complexes/
and are suitable for production of functional products [2].
The main tasks in the development of the phytojams are to preserve the
consistencе upon addition of pectin; increasing the nutritional value of the main raw
material by introducing dry and thickened plant extracts and lowering the energy
value of new assortment products at the expense of reducing the amount of sugars in
the recipes or replacing them with fructose.
Phytojams are prepared using traditional technology, but with a reduced amount
of sugar in the recipe. This reduces the energy value of the product, which is relevant
to modern nutrition.
In order to maintain the consistence of the phytojams the same, at reducing the
amount of sugar, in the jam at the end of digestion, an additional amount of prepared
pectin is introduced simultaneously with the introduction of the plant extracts.
Introduced extra pectin enhances the protector properties of the phytojams, due
to the presence of native pectin substances in the main raw material.
The introduced plant ingredients influence the organoleptic characteristics taste
and color of the phytojams. All the phytojams have different shades of brown color,
from light brown to dark brown.
It depends on both the amount of the introduced plant ingredient and the color
of the main raw material. Plant ingredients give the fruits a specific flavor and aroma.
The dry matter content of the developed phytojams has a wide range of 10 to 15%.
In order not to reduce the dry matter content, sucrose is replaced by fructose,
which has a sweetness ratio lower than that of sucrose [1].
Sensory evaluation in model experiments with jams of different fruits and plant
ingredients is a basic method for determining the acceptability of low-sugar products.
These assessments include recommendations for changes to the component
formulation for the respective assortments.
Conducting new experiments led to the production of model products with the
desired transparency, shine and color. On this basis, the developed jams are
subjected to a sensory evaluation for choosing optimal formulations of recipes. The
sensory evaluation data is shown in Fig. 5.
The main physico-chemical indicators of the developed jams are presented in
Table 1, fig.1, fig.2, fig.3 and fig.4. Characteristic feature of the products studied is
the content of phenolic compounds increasing the anti-radical activity of the products.
With this, the main goal of the development was achieved - creating new assortments
of jams with the lowest sugar content and functional properties possible. The main
share of this content is the presence of sugars in the fruit used.
Table 1
Physico-chemical indicators of low sugar jams
Indices
Phenolic compounds, %
Flavonoid phenolic
compounds, mg%
Amount of anthocyanins, mg%

Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 Variant 5
3,8

2,9

4,7

5,2

5,5

610

408

304

425

565

207

289

186

228

276
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Phenolcarboxylic acids, %
Vitamin C, mg%
β-Carotene, mg%
Vitamin P, mg%
Pectin, mg%
Organic acids, %
Tannins,%

0,94
341
25
750
0,96
4,8
12,1

0,56
308
37
798
1,55
4,6
15,9

0,89
256
29
908
1,15
4,2
11,2

0,95
382
43
547
1,35
3,6
10,5

1,07
346
35
845
1,58
4,5
13,4

Fig. 1. Study of flavonoid phenolic
compounds and the amount of
anthocyanins in model phytojams
Anthocyanins are water-soluble plant pigments that determine the red, blue,
and violet color of the products. They are glycosides of flavonium aglycons
(anthocyanidins). The anthocyanins' quality composition is specific for individual plant
species. The anthocyanin content is highest in variants 2 and 5, respectively 289 mg
and 276 mg and the lowest for variant 3 - 186 mg%.

Fig. 2. Investigation of the general
phenolic compounds and phenolic
acids in the model phytojams
The results of the conducted studies show that variant 5 has the highest content
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of total phenolic compounds. The content of phenolic compounds in the studied
model phytochemicals is determined by the Folin-Denisa reagent. Phenolic
compounds determine the color, flavor, aroma of the products. They remove the ions
from the body of heavy metals and have antioxidant activity.
The trend in the phenolic acid content is similar to that for the total phenolic
compounds. The concentration of phenolic compounds is highest for variant 5 1.07% and lowest for variant 2 - 0.56%. The highest is the content of flavonoid
phenolic compounds in variants 1 - 610 mg% and in variant 5 - 565 mg%. Twice the
content of flavonoid phenolic compounds in the model phytojams - variant 1 is higher
than in variant 3.

Fig. 3. Study the content of vitamin C,
β -carotene and vitamin P in model
phytojams
The nutritional value of model phytojams is also determined by the vitamins
contained therein. As is evident from table 1 the test products contains ascorbic acid
from 256 mg% to 382 mg% and β-carotene from 25 mg% to 43 mg%. The highest P
vitamin activity have the phytojams 3 and 5. They contain a significant amount of
vitamin P, respectively 908 mg% r 845 mg%, as a result of the higher black currant
content in the formulations.

Fig. 4. Study of tannins, organic acids
and pectin in model phytojams
The change in tannins concentration follows the trend observed with
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anthocyanins from the phenolic complex. The highest is the content of tanning
substances in variants 2 and 5, 15.9% and 13.45 respectively. There is no great
difference in the content of tannins in the five variants developed. Similar is the trend
in organic acids.
From the studies carried out on the phytojams it is evident that the pectin
content is highest in the variants in which the fruit of the apple and the pumpkin
prevail, respectively variants 2 and 5.
The organic acid content of the phytochemicals studied ranged from 3.6% to
4.8%. They play an important role in the storage of the phytojams, increase their
shelf life, preserve acidic taste, stimulate pancreatic secretion, stimulate intestinal
peristalsis and have bactericidal action.
The comparative assessment of the best variants of jam shows that the five
variants presented are accepted - fig.5.

Fig. 5. Sensory evaluation of model phytojams
The phytojams developed can be sterilized, non-sterilized (hot spill) and sorbic
acid preservative.
Sorbic acid is added in recommended quantities in the phytojams. Sorbic acid
has been recognized by the World Health Organization as a safe preservative that
has a positive impact on immunity.
The good taste and dietary qualities of the new assortments of low sugar
phytojams enriched with biologically active substances are suitable for curative and
prophylactic nutrition – Table 2.
Table 2
Functional orientation of the phytosyntheses
Name of the
Plant ingredients
main raw
fruits
material
Pears
Blackcurrant extract.
Blueberries extract - black.
Apples
Екстракт от касис.
Екстракт от черна боровинка.
Plums
Екстракт от касис.
Екстракт от черна боровинка.
Pumpkin
Екстракт от касис.
Екстракт от черна боровинка.
Apples, pears Екстракт от черна боровинка
and pumpkin и касис.
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Functional orientation of the
phytosyntheses
A source of vitamins and antioxidants
that stimulate the work of all systems.
Immunomodulatory. Total fastening.
Stimulates and improves
metabolism.
Toning and cleansing
Total fastening in case of illness at
digestive and respiratory system.
Helps normalize liver function.
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Based on the complex physical and chemical studies of phytojams is
established they are found to contain many biologically active substances, a
significant phenolic and vitamin complex which determines not only their high
nutritional value but also their antiradical activity.
On the basis of these studies, recipes have been developed for model
phytojams with very good organoleptic properties, allowing their antioxidant
properties to be improved and used as functional foods.
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AUTOMATION OF INFORMATION PROCESSES FOR
THE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF YELLOW CHEESE
Rositsa Yordanova1, Plamena Ivanova2, Miroslav Vasilev3
Trakia University, faculty of technics and technologies,
38 Graf Ignatiev str., 8602, Yambol, Bulgaria,
1
rosica95yambol@abv.bg, 2 tanqqmbol@abv.bg, 3 miro86@abv.bg

Abstract: From the automation point of view, the yellow cheese production
process integrates various and mutually different technological operations and
technologies for their realization, which impedes the development of unified
monitoring and management systems for this process. The purpose of this report is
to review and analyze the possibilities of applying information technical tools in
assessment the surface characteristics of yellow cheese. An assessment has been
made of the possibility of separating object areas with yellow cheese and mold by
spectral characteristics in the visible range of the spectrum. The results show that for
the proper separation of these areas, the methods used to reduce the amount of data
of the spectral characteristics and the classification methods appropriate to the
investigated product are relevant.
Keywords: Yellow cheese, Spectral characteristics, Data reduction methods,
Classification
АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ
ПРИ ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА КАШКАВАЛ
Росица Йорданова1, Пламена Иванова2, Мирослав Василев3
Тракийскиуниверситет – Стара Загора, факултет „Техника и технологии“,
ул. Граф Игнатиев No.38, 8602, Ямбол, България
1
rosica95yambol@abv.bg, 2 tanqqmbol@abv.bg, 3 miro86@abv.bg
Резюме: От гледна точка на автоматизацията, процесът на
производство на кашкавал обединява различни и взаимно различни
технологични операции и технологии за тяхното реализиране, което
възпрепятства разработването на единни системи за мониторинг и
управление на този процес. Целта на настоящия доклад е да се направи
преглед и анализират възможностите за прилагане на информационни
технически средства при оценката на повърхностни характеристики на
кашкавал. Направена е оценка на възможността за отделяне на обектните
области от кашкавал и плесен чрез спектрални характеристики във
видимия диапазон на спектъра. Резултатите показват, че за правилното
отделяне на тези области са уместни методите, използвани за намаляване
на обема данни от спектралните характеристики и методите за
класифициране, подходящи за изследваните продукти.
Ключови думи: кашкавал, спектрални характеристики, редуциране
обема от данни, класификация
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1. УВОД
Производителите на млечни продукти в България трябва да отговарят на
все по-високите изисквания за качество и безопасност на продукцията и да
използват новите технологии за да повишат своята конкурентноспособност в
този отрасъл. Задачите и насоките на научните изследвания и практиката при
производство на млечни продукти и услугите, свързани с тях, технологиите,
методите, в условията на постоянни промени на стратегиите и съвременните
изисквания при производство на млечни продукти са предпоставка за
насочване на научните изследвания към нови и прецизни методи за измерване
и управление на технологичните процеси в тази област.
На съвременен етап задачите решавани при организиране на
производството, съхранението и продажбата на млечни продукти са насочени
към [1,6]:
 Приложение на информационни, експертни и интелигентни системи и
технологии, решения и продукти;
 Автоматизация на производствените процеси чрез използване на
авангардни технологии, методи и технически средства на
индустриалната автоматизация, съвременните достижения в теорията
на автоматичното управление, интегриране на биологични модели в
системите за управление и приложение на технически системи с
изкуствени интелект – компютърно зрение, технологии за разпознаване
и определяне на технологични параметри свързани с производството и
оценка на качеството на кисело мляко;
 Усъвършенстване взаимодействието на системата човек-машина.
Обект на интензивни изследвания са технологиите за прозиводство,
тяхното обективно проследяване и подобряване на експлоатационните режими
на технологичните съоръжения участващи в производството на млечните
продукти.
Интензивно се работи върху удовлетворяването на потребителското
търсене чрез разработване на нови функционални продукти и подобряване на
операциите свързани със създаването им. Особен интерес представляват
оптималните режими на работа с цел гарантиране на качеството и спазването
на ограниченията за безопасност, така и на въздействието върху околната
среда както по отношение на разходите за експлоатация на технологичното
оборудване [2,4,6].
Основните физични, микробиологични и биохимични свойства на
кашкавала са добре изучени този продукт и суровините, които участват в
неговото производство са сложни биологични системи със свойства, пряко
свързани с качеството и безопасността в отделните етапи на производство и на
крайния продукт като цяло. Обикновено тези свойства се измерват трудно и не
е лесно да бъдат описвани с надеждни и точни модели. Например те могат да
включват физико-химични показатели, свързани с качеството като съдържание
на хранителни вещества, текстура, цвят, реология или микробиологични
характеристики които пряко засягат безопасността на продукта и суровините, от
които се произвежда [5].
От гледна точка на автоматизацията процесът на производство на
кашкавал интегрира в себе си разнообразни и взаимно различаващи се
технологични операции и технологии за реализирането им, което
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възпрепятства разработването на единни системи за мониторинг и управление
на този процес. Такава система може да се обобщи във вида, представен на
фигура 1. Представената информационна архитектура е от гледна точка на
био-преобразуване, разделяне, съхраняване и структуриране суровините до
получаване на крайния продукт.

Фиг. 1. Информационна архитектура на процеса
за производство на кисело мляко
Целта на настоящия доклад е да се направи преглед и да се анализират
възможностите за приложение на информационните технически средства при
оценка на повърхностни характеристики на кашкавал.
2. МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ НА ПОВЪРХНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
КАШКАВАЛ
Окачествяването на кашкавал у нас се извършва по основни показатели,
които са регламентирани в БДС 14:2010. Те определят потребителската и
търговска стойност на продукта. Един от основните показатели е заразяването
на продукта с плесен при съхранение. Използват се два основни начина за
анализ – чрез цветни цифрови изображения и по спектрални характеристики на
дифузно отражение.
Поради това, че налитието на плесен по повърхността на кашкавала се
разпознава по външни признаци се търсят методи, които да наподобяват
визуалната оценка на човека. Методите за получаване, обработка и анализ на
изображения се доближават до човешкото зрение.
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Фиг. 2. Етапи при анализ на повърхностни характеристики на кашкавал по
цветови признаци и спектрални характеристики
Спектралният анализ се използва, когато се търси връзка между
спектралните характеристики и физико-химичните показатели на продукта. За
диагностика на заразяването с плесен се използва информация от
спектралните характеристики на кашкавала. По тях се определя спектралното
разпределение на химичните компоненти като се отчита коефициент на
дифузно отражение.
Фигура 2 е показана обобщена схема за разпознаване на обектни области
с плесен по повърхността на кашкавал. При използването на изображения се
прилагат цветови признаци от цветови модели. Решаваната задача в този
случай е да се подбере такъв комплекс от цветови признаци, който с възможно
по-малка грешка да осигури разпознаването на заразената област по
повърхността на продукта. При използването на спектрални характеристики се
прилагат методи за редуциране на обема от данни. В представения на
фигурата пример се използват коефициенти на авторегресионен модел.
Следващият етап е класификация по данни от избрания метод за редуциране.
Оценява се работоспособността на класификатова при разделяне на обектни
облати от изследвания продукт.
3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
За отделяне на обектна област с кашкавал и плесен могат да бъдат
използвани VIS спектрални данни. Получаването на спектрални характеристики
на млечните продукти е реализирано с представения инструментариум.
Използвани са 40 проби кашкавал, като са свалени по пет спектрални
характеристики в област с видимо непроменен цвят и в такава заразена с
плесени и мухъл. По 200 спектрални характеристики за всеки ден от
измерването, общо 2800 за целия период на съхранение, за всяка отделна
област. Една от задачите на изследването е да се установи по какъв метод за
редуциране на обема от данни и кои класификатори са подходящи за да бъдат
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отделяни различните групи обекти.
На фигура 3 са представени спектрални характеристики на кашкавал и
плесен в отделни дни от периода на съхранение във видимата и близката
инфрачервена спектрални области. По хоризонталната ос са показани дължини
на вълните λ,nm, а по вертикалната – стойностите на отражението R(λ). Всяка
една от спектрална характеристика представлява вектор, съдържаш няколко
стотин числа. За представените дни не се наблюдава ясна разграничимост
между областите, като данните са припокриващи се. В отделни спектрални
диапазони се виждат и различия в спектралните характеристики, например в
диапазона 600÷800nm във VIS.

а) кашкавал
б) плесесен
Фиг.3. Получени спектрални характеристики за обектни области във VIS област
Редуциране на обема от данни на спектрални характеристики. На
фигура 4 са представени главни компоненти на спектралните характеристики
във VIS диапазона на обектни области с кашкавал и плесен за ден 7 от периода
на съхранение. По хоризонталните оси са визуализирани първа и втора главна
компонента, а по вертикалната трета главна компонента, съответно. При
директно използване на главни компоненти не се наблюдава ясна
разграничимост за области с кашкавал и плесен, докато при прилагане на
главни компоненти с „кернел трик“ стойностите на двата класа са ясно
различими. С останалите две нелинейни разделящи функции отново се
наблюдава частично припокриване на характеристиките.

б) kPCA кернел
в) kPCA полиномен
г) kPCA гаусов
трик
Фиг. 4. Редуциране на данни от VIS спектрални характеристики
за кашкавал БДС и плесен

а) PCA
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На фигурата са представени първите три главни компоненти на
спектралните характеристики във VIS областта на двата класа с кашкавал и
плесен за ден 7 от периода на съхранение. По хоризонталните оси са
представени първа и втора главна компонента, а по вертикалната трета главна
компонента, съответно. При директно използване на главни компоненти не се
наблюдава ясна разграничимост за области с кашкавал и плесен. При
прилагане на PCA с кернел трик и полиномна функция има видима
разграничимост
между
двете
обектни
области.
Припокриване
на
характеристиките за двата класа е налице и при използване на PCA с Гаусова
функция.
Класификация на обектни области по спектрални характеристики във
VIS област. Направена е проверка за отделимостта на обектни области на
кашкавал и плесен между отделните дни от съхранението на продукта и в
определен ден.
На фигура 6 са визуализирани примери за отделяне на обектни области с
нелинеен дискриминантен (NL-DA) и кернел метод на опорните вектори (SVMK) класификатори [3], реализиращи нелинейна разделимост между класовете.
Процедурите са реализирани върху данни за свойства на спектралните
характеристики, представени с главни компоненти, тъй като грешките от
припокриване на класовете с използване на спектралните данни в суров вид са
значително по-големи.

б) кашкавал в ден 1 и 3 чрез SVM-К
а) кашкавал в ден 1 и 3 чрез DA с
с полиномна разделяща функция
диагонално-квадратична разделяща
и PCA, е=1%
функция и PCA, е=6%
Фиг. 5. Примери за класификация на обектни области
с кашкавал по БДС и плесен
При класификация на обектни области с кашкавал между ден 1 и 3 чрез
дискриминантен анализ с диагонално квадратична разделяща функция и PCA,
общата грешка на класификация е 6%, докато при използване на SVM с
полиномна разделяща функция за същите дни от съхранението тя е 1%.
Резултатите от проверката за разделимост на обектни области при
кашкавал по несъседни дни чрез използване на главни компоненти на
спектралните характеристики са представени в таблица 1.
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Таблица 1. Обектни области с кашкавал БДС,
VIS в различни дни от съхранението
k-k

NL-DA
SVM-К
kPCA kPCA kPCA
kPCA kPCA kPCA
Ден
РФ
PCA
РФ
PCA
k-t
poly Gaus
k-t
poly Gaus
Q
6%
0%
0%
50% Q
8%
0%
0% 50%
1-3
DQ
6%
0%
0%
52% P
1%
0%
0%
0%
M
32%
0%
0%
53% RBF
0%
0%
0%
0%
Q
6%
0%
1%
49% Q
6%
0%
0% 49%
3-5
DQ
6%
0%
0%
50% P
1%
0%
0%
1%
M
15%
0%
2%
49% RBF
1%
0%
0%
0%
Q
11%
0%
1%
50% Q
8%
0%
0% 50%
5-7
DQ
9%
0%
0%
51% P
1%
0%
0%
0%
M
21%
0% 14%
48% RBF
0%
0%
0%
0%
Q
8%
0%
0%
52% Q
6%
0%
0% 50%
7-9
DQ
6%
0%
1%
53% P
0%
0%
0%
5%
M
21%
0% 16%
49% RBF
0%
0%
0%
5%
Q
11%
0%
1%
50% Q
11%
0%
0% 50%
9-11 DQ
10%
0%
0%
51% P
0%
0%
0%
0%
M
19%
0% 13%
51% RBF
1%
0%
0%
0%
Q
12%
0%
1%
48% Q
12%
0%
0% 50%
11-14 DQ
10%
0%
0%
44% P
0%
0%
0%
0%
M
26%
0% 17%
47% RBF
2%
0%
0%
0%
min
6%
0%
0%
44% min
0%
0%
0%
0%
max
32%
0% 17%
53% max
12%
0%
0% 50%
К - кашкавал; РФ - разделяща функция; NL-DA - нелинеен дискриминантен
анализ; SVM-k кернел метод на опорните вектори; Q - quadratic; DQ diagQuadratic; M - mahalanobis; P - polynomial; RBF-радиална базистна функция;
min - минимална стойност; max - максимална стойност
Разделимостта на класовете от данни е определена с дискриминантен
(NL-DA) и кернъл SVM (SVM-K) класификатори, които осъществяват нелинейна
разделимост между обектните области. При използване на дискриминантен
класификатор с различните нелинейни функции и PCA за представяне на
данните, грешката на класификация е от 6 ÷ 32%. Значителна неточност
надвишаваща 48% се наблюдава и при прилагане на NL-DA и PCA с гаусова
функция между всички несъседни дни. Дискриминантният анализ с трите
нелинейни разделящи функции, комбиниран с PCA кернел трик показва обща
грешка на класификация 0%. Добра разделимост се получава и с прилагане на
DA с квадратична и диагонално квадратична разделяща функция и kPCA
полиномен, до 2%. Отделимост на обектните зони с нулева грешка се
наблюдава при използване на SVM-К класификатора с всички използвани
нелинейни разделящи функции и „кернел-трик“ и „полиномен“ анализ на
главните компоненти. При кернел SVM комбиниран с PCA неточността варира
от 0% с използване на радиална базисна функция до 12% при класификатора с
квадратична функция. Значителна е грешката на класификация при SVM с
нелинейна квадратична функция и PCA гаусов достигаща 50%.
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В таблица 2 са нанесени резултатите от проверка за разделимост на
обектни области с кашкавал и плесен в несъседни дни на съхранение на
продукта по главни компоненти на спектралните характеристики.
При изследването за различимост между различни дни от престоя с
изпозлване на VIS спектрални данни, PCA модел за представяне им и
дискриминантен класификатор, стойностите за общата грешка от разделимост
варират от 0 до 50%. Нулева неточност на класификация между всички
сравнени дни се получава при NL-DA комбиниран с ядрена функция от тип
„кернел-трик“. Индикация за добра разделимост между областите е
използването на дискриминантния класификатор с квадратична и диагоналноквадратична функции и „полиномен“ кернел PCA. В този случай грешката на
отделимост на данните е не по-голяма от 1%. Използването на NL-DA с
останалите два метода за редуциране обема от данни (PCA и kPCA Gaus)
показват неточност при разграничаване достигаща 50%. Ядреният SVM
комбиниран с PCA модел от тип „кернел-трик“ и полиномен показва нулева
неточност при разделяне на класовете кашкавал и плесен. Такава грешка се
набюдава и при изпозлване на SVM-K с полиномна и радиална базисна
функции и кернел PCA гаусов, докато тенденцията за получаване на грешка
около 50% с използване на квадратична разделяща функция се запазва и в
този случай.
Таблица 2. Обектни области с кашкавал БДС VIS
и плесен в различни дни от съхранението
k-p

NL-DA
SVM-К
kPCA kPCA kPCA
kPCA kPCA kPCA
Ден РФ PCA
РФ
PCA
k-t
poly Gaus
k-t
poly Gaus
Q
3%
0%
0%
39% Q
2%
0%
0%
50%
3-5 DQ
4%
0%
0%
P
50%
1%
0%
0%
0%
M
8%
0%
1%
50% RBF
1%
0%
0%
0%
Q
13%
0%
0%
38% Q
11%
0%
0%
50%
5-7 DQ
10%
0%
0%
P
45%
0%
0%
0%
0%
M
23%
0%
16%
50% RBF
2%
0%
0%
0%
Q
14%
0%
0%
36% Q
12%
0%
0%
50%
7-9 DQ
15%
0%
0%
P
45%
0%
0%
0%
0%
M
27%
0%
20%
50% RBF
2%
0%
0%
0%
Q
17%
0%
0%
36% Q
12%
0%
0%
50%
9-11 DQ
15%
0%
0%
P
42%
0%
0%
0%
0%
M
21%
0%
17%
50% RBF
0%
0%
0%
0%
Q
16%
0%
0%
37% Q
14%
0%
0%
50%
11-14 DQ
15%
0%
0%
P
43%
2%
0%
0%
0%
M
27%
0%
20%
50% RBF
1%
0%
0%
0%
min
3%
0%
0%
36% min
0%
0%
0%
0%
max
27%
0%
20%
50% max
12%
0%
0%
50%
К - кашкавал; р - плесен; РФ - разделяща функция; NL-DA - нелинеен
дискриминантен анализ; SVM-k кернел метод на опорните вектори; Q - quadratic;
DQ - diagQuadratic; M - mahalanobis; P - polynomial; RBF - радиална базистна
функция; min - минимална стойност; max - максимална стойност
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Съвременното производство на кашкавал се характеризира с нарастване
на сложността на използваните автоматизираните системи за измерване,
мониторинг и оценка на качеството на продукта в отделните етапи на
производството му. В съвременните системи за управление при
производството на кашкавал се интегрират компютърните, комуникационните
технологии и новите подходи и методики за управление на производството.
Представеният пример за използване на спектрални характеристики във
видимата област на спектъра показва, че директното използване на получените
данни от измерване не могат да бъдат пряко използване за оценка на
качеството на продукта. Необходимо е използване на методи за редуциране на
обема от данни. При редуциране на обема от данни на спектралните
характеристики ефективни се оказват кернел методите на PCA. При
класификация предимство имат кернел версиите на метода на опорните
вектори.
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РЕМОНТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
НА ГОРСКО-ПЪТНАТА МРЕЖА
Светозар Маджов
Институт за гората – София
Българска академия на науките
Деформацията и разрушенията на горско - пътните покрития и настилки са
най-разнообразни по вид, характер и размер. Ето защо се налага да се
извършват различни по сложност пътно-ремонтни работи при неблагоприятни
организационни условия, тъй като е необходимо да не се прекъсва движението
по пътя. Поради това е целесъобразно те да се планират не ежедневно, а през
определени периоди в зависимост от образувалите се деформации и
разрушения по пътя, от обема и сложността на ремонтните работи. При този
начин на работа се налага разделянето на пътно-ремонтните работи по видове
съобразно техния характер и размер.
Прието е пътно-ремонтните работи да се класифицират в следните групи:
поддържане, текущ ремонт, среден ремонт и основен ремонт.
Поддържането на горските пътища се състои в системни ежедневни
грижи за пътните настилки, съоръженията и платното за движение, които се
проявяват в необходим ред и чистота с цел да се осигури редовна
експлоатация на пътя.
Към поддържането на пътя се отнасят следните работи:
1. По пътната настилка:
 системно почистване на пътното покритие от прах кал чужди
примеси, сняг, лед и обезпрашаване на покритието;
 отстраняване на плъзгавостта на пътното покритие по време на
заледяване;
 поправяне на преовлажнените и слаби пътни участъци и др
2. По земното платно:
 поддържане на банкети, откоси, насипи и изкопи, без да се добавя
почва; отстраняване на свлачища, снежни наноси и др.;
 поддържане на зелените насаждения, окосяване на тревата и
изрязване на храстите по банкетите и откосите;
 подравняване и профилиране на земните пътища;
 поставяне и стабилизиране на снегозащитните огради.
3. По изкуствените съоръжения:
 почистване на мостовете, водостоците и тяхното корито от кал, прах,
нанос, сняг и др.;
 премахване на леда при отворите на моста;
 есенен и пролетен контрол върху отворите на малките мостове и
тръбни водостоци;
 предварителни работи по защита на пътните съоръжения от
наводняване, пожари и др.
4. По принадлежностите на пътя:
 боядисване на знаците и оградите, площадките за отдих и др.;
 нанасяне на хоризонталната маркировка върху пътя(ако има такава);
 поддържане в изправност на осветлението по пътя. Към
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поддържането на пътя освен посочените мерки се отнасят и следните
работи:
 преброяване на движението и други наблюдения, необходими за
правилната експлоатация на пътя;
 техническа ревизия и инвентаризация на пътните съоръжения:
пожарна охрана и други предпазни мерки.
Поддържането на горските пътища е непрекъснат целогодишен процес и
може да се раздели по сезони на лятно, есенно, зимно и пролетно. Лятното
поддържане се свежда до осигуряване на най-благоприятни условия за
движение; есенното - до подготовка на пътната настилка за зимния период;
зимното - до почистване на снега и своевременно разхвърляне на соли и други
противозамръзващи материали; пролетното - до премахване на повредите в
настилката, появили се през зимата, и подготвяне на пътя за летния сезон.
С работите по поддържането горските пътища не се допринася за
изменението на якостните характеристики на настилката. Материалите за
поддържането й, като пясък, шлак, соли, и др. се използуват не като
строителни, а като експлоатационни материали. С тях пътната настилка не се
усилва. Ето защо, когато е необходи мо, те могат да се отстранят.
Текущият ремонт обхваща ремонтни работи, чрез които се| отстранява
малките деформации и разрушения на пътната настилка и в изкуствените
съоръжения. Работите по текущия ремонт, както и по поддържането на пътя се
провеждат ежегодно по целия път и предимно през периода на летния
строителен сезон; през другите сезони текущият ремонт се извършва само при
крайна необходимост, за да се създаде удобство при движението и за да се
предпазят съоръженията от по-големи разрушения.
Към текущия ремонт на пътя спадат следните видове работи:
1. По пътната настилка:
 отстраняване на дупки, пукнатини, коловози, местни разрушения,
вълни и др.;
 ремонт на наклонени бетонни плочи, заливане на фуги,
възстановяване на грапавостта на асфалтовите покрития;
разхвърляне на каменни отсевки и дребна баластра върху
трошенокаменни и баластрени покрития, включително върху покритията, направени от битум или катран;
 обезпрашаване на пътното покритие с калциев хлорид, катран, битум
и други подходящи материали.
2. По земното платно:
 отстраняване на отделни повреди по земното платно, в системите за
отводняване, в укрепителните и регулационните съоръжения,
частично планиране на откосите на насипите и изкопите със
затревяването им;
 подсилване, срязване и планиране на банкетите в отделните
участъци.
3. По изкуствените съоръжения:
 отстраняване на неголеми повреди в отделните елементи на
съоръженията — парапетите, стълбовете, дренажите и др.;
 ремонт на каменната зидария, боядисване на металните.части на
мостовете и др.
4. По принадлежностите на пътя:
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 поправяне или заменяне на някои знаци или огради; отстраняване на
отделни повреди в елементите на архитектурното оформление и
благоустрояване на пътя (беседки, чешми и др.).
Средният ремонт обхваща работи, които се извършват един път в
няколко години. Например възстановява се при нужда износващият се пласт на
пътното покритие, коригира се повърхността му, като се премахват всички
видове деформации и разрушения и се подобрява експлоатационното
състояние на пътя. Средният ремонт се прави обикновено в отделни пътни
участъци.
Износващият пласт на пътното покритие се възстановява най-често с
повърхностна обработка или като се полага тънък асфалто бетонен пласт. И в
двата случая износващият пласт трябва да съдържа повече скелетни фракции,
за да има пътното покритие голяма грапавост.
Средният ремонт се прави, когато износването на пътното покритие е
достигнало или надминало размера (измерено) на предвидения пласт за
износване HQ. След средния ремонт якостните свойства на пътната настилка се
увеличават за сметка на положения нов пласт. Видът и дебелината на новия
пласт се определят, като се взема пред вид, че носимоспособността на цялата
настилка трябва да отговаря на перспективната интензивност на движение към
края на междуремонтния срок Гср> р [1,2].
Към средния ремонт на пътя се включват следните видове работи:
1. По пътната настилка:
 повърхностна обработка; възстановяване на износения пласт на
асфалтобетонните покрития и направа на нови покрития в отделни
участъци;
 заменяне, повдигане и подравняване на отделни бетонни плочи при
циментобетонна настилка;
 възстановяване на профила на трошенокаменните и баласт- рените
покрития, като се прибавя материал; подобряване на платното за
движение със свързващи и обезпрашаващи материали и др.;
2. По земното платно:
 почистване на пътните окопи; ремонтиране на повредените откоси и
при нужда намаляване на техния наклон; отстраняване на повредите
в дренажните системи, затревяване на откосите на земното платно;
 срязване, планиране и укрепване на пътните банкети;
3. По изкуствените съоръжения:
 подменяне на временни съоръжения и водостоци; заменяне на
отделни звена от тръбни водостоци; ремонтиране на подпорни стени,
защитни и регулационни съоръжения и др.
4. По принадлежностите на пътя:
 направа и възстановяване на пътни знаци и огради; оформяне и
благоустрояване на отделни пътни връзки.
Под основен ремонт се разбират периодични ремонтни работи, които се
извършват един път в няколко години. При този вид ремонт се възстановява
якостта на пътната настилка (поради това го считат главно за ремонт на
настилката), като се подменят отделните й пластове.
Основният ремонт се извършва, когато фактическата якост на пътната
настилка е недостатъчна и еквивалентният й деформационен модул е по-малък
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от необходимия за съответния пътен клас и интензивност на движението. След
завършване на основния ремонт якостта на настилката трябва да отговаря на
перспективната интензивност на движението, съответствуваща на следващия
основен ремонт, т. е. след То години.
При основния ремонт на пътя се извършват следните видове работи:
1. По пътната настилка:
 усилва се и се уширява пътната настилка, прави се несъвършен вид
пътно покритие върху съществуващото, а така също се правят и нови
пътни настилки в участъци, които се ремонтират, правят се нови
настилки при транспортните връзки и др.;
 правят се асфалтобетонни покрития върху износени трошенокаменни
настилки;
 цялостно се пререждат паважните настилки, като напълно или
частично се подменя пясъчният пласт, и др.
2. По земното платно:
 ремонтира се земното платно по такъв начин, че геометричните му
параметри да съответствуват на класа на пътя (уширение, наклони,
видимост, увеличаване на радиусите на криви и др.);
 правят се дренажни системи за отводняване, възстановяват се и се
правят нови отводнителни системи и др.
3. По изкуствените съоръжения:
 подменят се по-големи временни дървени мостове с постоянни
глостове;
 правят се и се възстановяват подпорните стени, защитните
укрепителни и регулационни съоръжения и др.
4. По принадлежностите на пътя:
 правят се, автостанции, площадки за отдих, ограждат се опасни
места и др.;
 правят се сигнализационни системи за регулиране на движението,
възстановяват се и се правят нови пътни знаци и др.
Основни изводи:
1. Конкретизирани са видовете ремонтни въздействия за поддържане и
възстановяване на пътната настилка на горските пътища
2. 2.Уточнени са видовете мероприятия, които се извършват при
различните ремонтни въздействия
Литература:
1. Тодоров К. Експлоатация и поддържане на пътищата, С., 1974.
2. Кючуков Д., А. Вранов Наръчник по експлоатация на автомобилни
пътища, С., 1982
3. Телнов В., Н. Иванова Повышение еффективности и совершенсвование
работы транспорта в селсъском хозяйсве за счет внедрения
информационных систем в агропромышленный комплекс. XXV
Международна научна конференция за млади учени‘2016 ЮЗУ “Неофит
Рилски“ - Благоевград 02-03, 2016, с. 31– 33, ISBN 978-619-160-680-1
4. Иванова Н., К. Кръстев Математически модел за изследване и
осигуряване на ефективност на машините Сборник доклади от
Международна научна конференция „Техника, технологии, образование“
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5.

6.

7.

8.

9.

ICTTE 2016, с. 83– 91, ISSN1314-9474
Иванова Н., К. Кръстев Математически модел за оптимизиране
периодичноста на диагностика на елементите на машината Сборник
доклади от Международна научна конференция „Техника, технологии,
образование“ ICTTE 2016, с. 92– 99, ISSN1314-9474
Михов М., Е. Видинова – Избор на работни машини и агрегати за
основна обработка на почвата с обръщане на орния пласт, сп.
Механизация на земеделието, бр. 2, 2006 г., с. 3-6.
Видинова Е., М. Михов – Влияние на земеделската техника върху
себестойността на произвежданата продукция, сп. Механизация на
земеделието, бр. 3-4, 2006 г., с. 4-6
Видинова Е., М. Михов – Състояние на информационната база за
земеделска техника в България, сп. Селскостопанска техника, № 5,
2006 г., с. 35-38.
Станев Д., Г. Тасев, М. Михов. Изследване и определяне на начина и
вида на средствата за извършване на текущия ремонт на
зърнокомбайните. сп. “Селскостопанска техника”, 1990, № 2, с. 91-102.
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ОБОСНОВАВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ, ВЛИЯЕЩИ
ВЪРХУ НАСТИЛКИТЕ НА ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА
Светозар Маджов
Институт за гората – София
Българска академия на науките
Деформации и повреди се предизвикват в настилките от действието на
автомобила, от действието на атмосферните влияния и вследствие на деформацията на почвата, Тези фактори влияят различно върху отделиите
настилки, но при всички случаи те намаляват скорости на движението.
На фиг. 1 е показан кибернетичният модел на факторите, влияещи върху
настилката на горските пътища:
Z1

Z2

Zi

Х1

Пътна настилка

Y

Х2
Фиг. 1 Кибернетичен модел на факторите,
влияещи върху деформацията на настилките (У): Х1 – действие на
транспортните средства върху настилката; Х2 – деформации в почвата;
Zi – атмосферни условия.
По горските пътища основно се движат товарни автомобили, превозващи
сортименти и затова разглеждаме основно действието на автомобилите върху
пътната настилка.
От изследванията е установено, че напреженията в настилката не зависят
само от теглото и скоростта на автомобила, а зависят и от неговата
конструкция. Ето защо конструкторите се стремят да намаляват вредното
въздействие на автомобилите върху пътя, като ги конструират от по-леки
материали и подбират най-рационални съотношения между шасито и колелата,
създават по-голям брой оси с пневматични колела и др.
Върху настилката действуват следните сили, предавани чрез автомобила:
1. Вертикални (статични и динамични);
2. Тангенциални (напречни и надлъжни);
3. Смукателни сили;
4. Сили, предизвикани вследствие на многократното преминаване на
втомобила.
Трайността на дадена настилка е функция на натоварването, изразено в
бройки коли и осов товар. Всички настилки при експлоатацията им се
деформират. Когато натоварването на дадена пътна конструкция се увеличи
над оразмерителното (по бройки коли и по осов товар), тя се разрушава
интензивно. В такъв случай пътят не може да се поддържа с текущ или среден
ремонт. Необходимо е да се направи съответствубаща на натоварването »
стилка.
234

th

27 INTERNATIONAL CONFERENCE „MANAGEMENT AND QUALITY” for YOUNG SCIENTISTS
11 ÷ 12 May 2018, Yambol, Bulgaria

Наистина деформациите, причинени от еднократно преминаване на
товарен автомобил по даден път, са малки и незабележими, но при
многократното му преминаване те растат бързо, стават значителни и твърде
неравномерни.
При настилките настъпват обикновено три вида деформации: еластични,
консолидационни и пластични.
Еластични деформации. Еластичните деформации се получават в
резултат на намаляването на празнините (порите) в самата настилка. При тези
деформации, след като товарът отмине, настилката се възвръща в
първоначалното си положение, вследствие на което в нея не се появяват
никакви пукнатини.
Консолидационни
деформации.
Тези
деформации
настъпват
вследствие изтласкване на водата и въздуха от празнините на настилката. При
тях пукнатините са по-малки и при съвременния начин на изпълнение на всички
пластове от дадена пътна конструкция размерите им могат да се сведат до
минимум.
Пластични деформации. Пластичните деформации се получават в
резултат на претоварване на земната основа, вследствие на което настилката
се разрушава. Деформации от този вид са характерни за почви със слаба
носимоспособност, при голямо натоварване и при тънки настилки.
Настилките на горските пътища се строят върху почви с различна
носимоспособност. Често пъти по дължината на даден път се срещат почви с
неподходящи строителни свойства. Например подземната или атмосферната
вода, температурните промени и др, са причини, поради. които земното платно
се деформира твърде неравномерно. Деформациите на почвата се предават
върху настилката в различна степен в зависимост от нейните свойства, а
именно дали тя е огъ- ваема или еластично-твърда. Почвените деформации
оказват по- неблагоприятно въздействие върху огъваемите настилки, отколкото
върху еластично-твърдите настилки.
Най-опасно е, когато земното платно е изградено от неподходящи
строителни почви, тъй като деформациите в земната основа се предават и
върху настилката(ако има такава). Дефектите в настилката на горския път не
могат обаче да се отстранят при експлоатацията на пътя със средствата на
поддържането. Ето защо е необходимо пътят да се изгражда върху земно
платно от подходящи за целта почви, да се уплътнява добре и ефикасно да се
отводнява.
Настилката като инженерно съоръжение се намира винаги в найнеблагоприятни условия. Докато един фундамент на сграда или на някой друг
строеж се фундира в зоната на незамръзващ почвен пласт, пътната настилка
като тънка конструкция се изгражда винаги в зоната на замръзващия почвен
пласт. Върху настилката на горските пътища най-неблагоприятно влияние
оказват водата и температурните промени. Водата едновременно действа както
върху настилката, така и върху земното платно. Особено неблагоприятно тя
влияе върху земното платно поради това, че изменя водното му съдържание,
като прониква в него във вид на кондензирана и капилярна вода или в различни
други състояния. След като повърхностната вода проникне в земното.платно,
почвата става пластична с малка носимоспособност. Вследствие на това
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цялата пътна настилка се деформира.
Влиянието на променливата температура върху пътната настилка е също
твърде голямо. Температурата й се изменя обикновено в голям диапазон - до
70° С, тъй като през зимата в студени райони тя достига до -20° С, а през
лятото - до Т - 50° С. топлите райони температурата се изменя от 0 до +70°С.
При тази температурна промяна плътните настилки силно се разширяват и се
свиват, вследствие на което се появяват големи вътрешни напрежения. Освен
това температурата не е равномерна по цялата дебелина на настилката. Тя се
изменя през деня и през нощта, като през топлите дни повърхността й се
нагрява много повече, отколкото долните пластове, а през студените дни
температурата на повърхността й е по-ниска в сравнение с температурата на
долните пластове.
Различните видове настилки понасят различно неблагоприятно
атмосферно влияние. Най-уязвими са настилките с порьозна повърхност, при
които водата, проникнала в тях, след като замръзне, създава условия за
пукнатини и за по-големи разрушения/. За съжаление настилките на горските
пътища най-често са от този вид, което налага да се подходи с голямо
внимание към отводняването на горските пътища.
Основни изводи:
1. Обосновани са основните сили,които действат върху пътната
настилката, предавани чрез автомобилите и тракторите: Вертикални
(статични и динамични); Тангенциални (напречни и надлъжни);
Смукателни сили; Сили, предизвикани вследствие на многократното
преминаване на втомобила.
2. Установено е, че под действието на основните сили предавни чрез
превозните средства върху настилките настъпват обикновено три вида
деформации: еластични, консолидационни и пластични.
Литература:
1. Тодоров К. Експлоатация и поддържане на пътищата, С., 1974.
2. Кючуков Д., А. Вранов Наръчник по експлоатация на автомобилни
пътища, С., 1982
3. Иванова. Н., К. Георгиева. Оптимизиране параметрите на териториите
за ремонтни услуги. Ямбол с. 30-31, 2014, Международна научна
конференция „Техника, технологии образование“. ICTTE 2014, с. 97 –
101, ISSN1314-9474
4. Георгиева К., Н. Иванова. Фактори на съвременното земеделско
производство. Международна научна конференция „Мениджмънт и
качество‘ 2014“ за млади учени. Сборник научни трудове, 2014, с. 81 –
87, ISSN1314-4669
5. Михов М., Е. Видинова – Избор на работни машини и агрегати за
основна обработка на почвата с обръщане на горния пласт,
сп. Механизация на земеделието, бр. 2, 2006 г., с. 3-6.
6. Видинова Е., М. Михов – Влияние на земеделската техника върху
себестойността на произвежданата продукция, сп. Механизация на
земеделието, бр. 3-4, 2006 г., с. 4-6
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ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА
ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА
Светозар Маджов
Институт за гората – София
Българска академия на науките
За определяне на периодичността и обема на ремонтно-обслужващите
въздействия върху пътната настилка на горските пътища е необходимо
предварително да се определят експлоатационните коефициенти, тъй като въз
основа на тях може да се определи най-целесъобразният вид ремонтни работи.
За тази цел експлоатационните коефициенти се определят периодично
(желателно е ежегодно, но в определено време) и с тях се характеризира
състоянието на пътната настилка.
Основните коефициенти, с които се характеризира пътят, са: коефициент
на равност на пътното покритие, коефициент на плъзгане, коефициент на
износване, коефициент на якост, коефициент на интензивност,
Основни показатели, характеризиращи
техническото състояние пътната настилка






Коефициент на равност на пътното покритие;
Коефициент на плъзгане;
Коефициент на износване;
Коефициент на якост;
Коефициент на интензивност.

Фиг. 1 Видове технико – икономически показатели за
оценка на технико – икономическите показатели на
техническото състояние на горските пътища
Същността на показателите от фиг. 1 се изразяват в следното:
1. Коефициент на равност Кр
С коефициента на равност Кр се характеризира степента на равност на
пътното покритие. Посредством него може да се определи доколко
фактическата скорост на движение но съществъващото пътно покритие
съответствува на проектната скорост за клас път. Този коефициент се определя
по уравнението:

Кр =

𝑉ф
𝑉пр

,

където:
Vф е фактическата скорост на движение в км/h;
Vпр -проектната скорост на движение в км/h.
Минималните стойности на &р във функция на проектните скорости на
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движение за горските пътища е до 60 в км/h.
За да се експлоатира пътят нормално, коефициентът на равност на
пътното покритие трябва да е равен на единица. Дори когато пътят е в права с
добра видимост, с малки надлъжни наклони и се пресича безконфликтно с
други пътища, коефициентът може да бъде и по-голям от единица. Обратно,
когато има различни видове деформации и разрушения в пътното покритие /и
когато атмосферните условия са неблагоприятни - има валежи, [заснежаване,
заледяване и др., коефициентът е по-малък от единица.]
2. Коефициента на плъзгане
В процеса на експлоатацията на пътя коефициентът на сцепление между
превозното средство и пътното покритие се променя. Степента на намаляване
на коефициента на сцепление се определя по уравнението

Кпл =

𝜑ф
𝜑ор

,

където
φф е фактическият коефициент на надлъжно сцепление;
φор - оразмерителният коефициент на сцепление при нормално състояние
на пътното покритие.
Коефициентът на плъзгане кпл служи като обективен показател за
състоянието на пътното покритие с оглед на безопасността на движение.
Коефициентът на плъзгане трябва да бъде >0,5—0,6.
Когато коефициентът на плъзгане кпл при нормално състояние на пътното
покритие в сухо време е <0,5, трябва да се повиши грапавостта му. Обикновено
грапавостта на пътното покритие се подобрява с текущ ремонт, но нови грапави
пластове върху хизносените пътни покрития се нанасят през време на средния
ремонт.
3. Коефициента на износване
Относителното износване на пътното покритие с коефициента на
износване

Кизн =

𝑘ф
Но

,

където
kф е износването на пътното покритие до момента на измерването му, mm;
Но - проектната дебелина от пътното покритие, предназначена за
износване, mm.
Необходимо е периодично да се определя коефициентът на износване, за
да се установи степента на износването на пътното покритие. Ако в момента на
измерване се установи, че пътното покритие е износено незначително, това
означава, че практически стойността на коефициента е равен на 0 или че кф= 0.
Това показва, че покритието е устойчиво срещу износване и трайността му
няма да се намали от интензивното движение. Пътното покритие може
максимално да се износи - кф = H0. Отчитайки двете екстремни стойности на
износването - при кф = 0 и кф = H0, се стига до извода, че коефициентът на
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износването варира в границите от 0 до 1.
Препоръчва се кизн през време на експлоатацията ма пътя да бъде в
горепосочените граници - от 0 до 1, и когато този коефициент ще бъде равен на
единица, е необходимо да се положи нов пласт за износване, което се
извършва през време на средния ремонт.
4. Коефициента на якост
Всяка пътна настилка като конструкция се оразмерява за перспективна
интензивност на движение и се конструира по такъв начин, че якостните
свойства на отделните й пластове да нарастват от основата й към пътното
покритие. В началния период на експлоатацията настилката има по-голям
коефициент на сигурност, тъй като фактическата интензивност, е по-малка от
перспективната, за която тя е оразмерена. Това показва, че фактическите
еквивалентни модули - Еел и Ед са по-големи от съответните ответните
оразмерителни модули за началната интензивност. През време на
експлоатацията обаче интензивността нараства, а якостта на пътната настилка
намалява, т. е. фактическите и оразмерителните модули се доближават по
стойност, поради което е необходимо периодично в процеса на нейната
експлоатация да се преценява якостта й. Когато фактическият еквивалентен
модул Еел или Ед по-малък от оразмерителния, естествено е да се пристъпи към
определен вид ремонтни работи.
Намаляването на якостните свойства на пътната настилка в процеса на
експлоатацията може да се прецени по намаляването на фактическите
еквивалентни модули (еластичен и деформационен) и по увеличаването на
огъването на пътната настилка.
В зависимост от използуваните еквивалентни модули се използува и
съответният коефициент на якост, с който се характеризират якостните
свойства на настилката.
При използуване на деформационния модул настилката се характеризира
с коефициент на якост

Кя =

Ефд

,

Ед.ор

където
Ефд е фактическият деформационен модул на настилката;
Ед.ор – оразмерителеният деформационен модул на настилката.
Когато коефициентът на якост кя > 1, пътната настилка има достатъчна
носимоспособност и якостта й е равна на оразмерителната якост; при к я < 1 е
необходимо да се изучат внимателно пътните участъци с оглед да се продължи
експлоатацията на пътя без основен ремонт. При kя ≤ 0,85 е необходим основен
ремонт, още повече ако фактическата интензивност на пътя е станала поголяма от оразмерителната.
5. Коефициент на интензивност
Пътната настилка се конструира обикновено като се взема пред вид
очакваната перспективна интензивност на движение за определен период от
време. Необходимо е настилката да има за предвидения период достатъчна
якост за нормална експлоатация. В процеса на експлоатацията интензивността
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на движението може да се промени, в една или друга посока от предвиденото
по закона на геометричната прогресия. В повечето случаи фактическата
интензивност в дадения експлоатационен период на пътя е по-голяма от
оразмерителната интензивност, въз основа на която се оразмерява пътната
настилка. Това налага ежегодно да се определя фактическата интензивност на
движението по даден път и да се съпоставя тя с оразмерителната
интензивност.
Изменението на интензивността на движение се определя с коефициента
на интензивност

Кинт =

𝑁ф
𝑁𝑜𝑝

,

където
𝑁ф е фактическата интензивност на движение;
𝑁ор — оразмерителната интензивност на движение, въз основа на която е
оразмерена пътната настилка.
При редовната експлоатация на пътя kинт трябва да е по-малък от
единица. Ако Кинт стане по-голям от единица, е необходимо да се провери
якостта на настилката чрез коефициента наякост (kя)
Ако коефициентът на интензивност Кинт > 1, т. е. фактическата
интензивност е по-голяма от оразмерителната за дадения клас път, е
необходимо да се извърши основен ремонт, след което пътят ще има
показатели, които се доближават до показателите на новия клас. Ако за този
ремонт са необходими много труд и средства, тогава се преминава към
реконструкцията на пътя, тъй като след нея като правило пътят преминава в повисок клас.
Основни изводи:
1. Формулирани и обосновани са скплоатационните коефициенти на
пътните настилки за определяне на най-целесъобразният вид ремонтни работи.
2. Анализирано е в лиянието на коефициента на равност на пътното
покритие, коефициента на плъзгане, коефициента на износване, коефициента
на якост, коефициента на интензивност върху техническото състояние на
пътната настилка.
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ОСОБЕНОСТИТЕ ПРИ ПОДДЪРЖАНЕТО НА
ГОРСКО-ПЪТНАТА МРЕЖА ПРЕЗ ПРОЛЕТНИЯ ПЕРИОД
Светозар Маджов
Институт за гората – София
Българска академия на науките
Пролетният период се характеризира със затопляне на времето след
зимата, поради което снегът започва да се топи твърде интензивно и водните
количества върху пътя за кратък период от време стават големи и създават
трудности при поддържането му в редовна експлоатация.
Ето защо поддържането на пътя през пролетта се свежда към създаване
на условия за ефикасното му отводняване чрез системи от съоръжения, като
водостоци, пътни окопи, предпазни окопи, дренажни устройства и др. и към
пропускане на високите води и носените от тях ледове през отворите на
големите мостове а така също и към премахването на калта от пътните покрития. През този период се провеждат и основни мероприятия във връзка с
неравномерното
повдигане
на
пътните
настилки
вследствие
на
преовлажняване, замръзване и разкриване на земната основа и самата
настилка.
За провеждане на горско-пътната мрежа през пролетния период се
извършват редица мероприятия, събрани в четири групи (фиг. 1)

Видове въздействия през пролетния период

Поддържане на
системите за
отводняване

Пропускане на
потоците вода
през отворите на
съоръженията

Поддържане
на земното
платно

Предпазване
на пътната
настилка от
разрушаване

Фиг. 1 Класификация на въздействията върху
горската пътна мрежа през пролетния период
Същността на въздействията върху горската пътна мрежа през пролетния
период се изразява в следното:
1. Поддържане на системите за отводняване
Системи за отводняване на пътя - това са мостовете с малки отвори и
различните видове водостоци заедно с окопите и водозащитните устройства.
Отводнителната система трябва по всяко време да бъде годината да
приема и отвежда от пътя водите от дъжда и водите, получени от стопяването
на снега. Най-напред се откриват и отпушват отворите на запушените през
есента водостоци. Почистват се от сняг и лед насипните откоси при
съоръженията и коритата пред втока и оттока на съоръженията. В планински
раиони, където климатът е по-суров, за да се стопи по-голяма част от падналия
през зимата сняг и постепенно да огведе през отвора на моста или водостока,
по оста на коритото oт двете страни на съоръжението в снега се прокопават
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канали. Дължината на каналите пред съоръжението и след него трябва да бъде
най-малко по 30 м от двете страни, а ширината им, най-малко, колкото е
отворът на съоръжението. Твърде важно е да отстрани снегът и образувалият
се леден покрив от банкетите и откосите. С това се избягва по-нататъшното
навлажняванена земното платно, а същевременно се създават условия за подоброто му огряване и изсушаване на по-голяма дълбочина.
След като се почистят отворите на малките съоръжения и коритата на
деретата от сняг, се почистват и различните видов окопи и водосточни канали.
Това почистване се прави, за да се осигури бързото отвеждане на водите от
топящия се сняг и да се съдействува за по-интензивно размразяване и
просъхване на земното платно. Ето защо е необходимо снегът да се отстрани
от вътрешния откос на окопите до тяхното дъно. За да се отводнят пътищата в
планинските райони по-ефикасно, препоръчва се по осите на окопите да се
прокопаят канали (прорези) в снега с широчина от 0,5 до 0,7 га и дълбочина до дъното на окопа, за да може да се събере водата, без тя да се допусне до
земното платно. Такива прорези се правят при нужда при всички видове окопи пътни, предпазни и други, а освен това и при големите откоси, за да се осигури
по-лесното им отводняване и за да избегне проникването на водите от
стопения сняг в земното платно - да се предпази то от преовлажняване.
Почистването на окопите трябва да започне от ниските места към по-високите в
посока на растящия наклон, без да се оставят непочистени ниските им места,
тъй като насъбралата се в тях вода може да се подприщи, вследствие на което
някои от елементите от пътя ще се залеят. Особено вредно въздействие може
да окаже водата, която се задържа в коловозите и браздите на неукрепените с
настилка банкети. Това се случва обикновено, когато банкетите през есента не
се подравняват и не се планират. Задържалата се върху банкета вода прониква
под пътната настилка, преовлажндва почвата под нея, в резултат на което
влошава качеството на настилката. Неблагоприятният ефект на водата може
да се отстрани, ако банкетите се планират през есента и водите се отвеждат
безпрепятствено чрез окопите. Окопите трябва да се почистват от наноси,
трева и други примеси по цялата им дължина. Тази работа се извършва с
автогредери, които разстилат извадения от окопите материал в равномерен
цласт непосредствено до външния ръб на окопа.
2. Пропускане на потоците вода и ледени блокове през отворите на
съоръженията
В комплекса от работите по поддържането на мостовете и водостоците
особено място заемат мероприятията във връзка с осигуряването на тяхната
безопасност от действието на носещите ледове и от наводненията, характерни
за този период, а така също и във връзка със създаването на условия за
свободно протичане на високите води под съоръженията.
При стопяването на снега водните количества в реките се увеличават,
нивото на водите се повдига, а пълноводните реки носят ледени маси, които
могат да подприщят водите при мостовете и в някои случаи да се стигне до
разрушаване и отнасяне на някои съоръжения. Най-често до такива случаи се
стига, когато снегът интензивно се стопява и вали дъжд. У нас през пролетта се
наблюдават такива явления при река Дунав.
В зависимост от климатичните условия и режима на реките нивото на
високите води и мощността па носените ледове са различни през различните
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години, поради което обемът и характерът на работите, които трябва да се
извършват през отделните години, са различни. В горите, поради липса на
дълги и пълноводни реки преминаването на високите води и на ледовете през
мостовете не е придружено с голяма опасност. Но тъй като не са изключени все
пак отделни случаи (през някоя година), при които ще бъде необходимо през
отвора на моста да премине едновременно голямо количество вода и лед, нужно е да се отбелязват характерните случаи, за да се направи по - правилна
прогноза за избиране на вида и отвора на мостовете, които предстоят да се
проектират и изпълняват. Тези данни се записват в паспорта на пътя и се
систематизират. Въз основа на тях се установяват за всяко по-голямо
съоръжение нивото на високите води и на ледовете, режимът на прииждане на
леда, скоростта на протичане, местата на задръстване, времетраенето на
високите води и др. Тези данни, събрани за няколко години, служат за основа
при съставяне на плана за мероприятията по организиране на пропускането на
леда и на високите води, като за застрашените места се осигуряват
необходимите материали и механизация и работни бригади.
В случаите на повреждането на дадено съоръжение при преминаване през
него на високите води и на носещите от тях ледени маси се пристъпва
незабавно към възстановяването му, като през това време за нуждите на
движението се използуват временни мостове.
3. Поддържане на земното платно
В началото на пролетния период районите със суров клил са покрити със
сняг, а почвата под земното платно на извеел дълбочина се намира в
замръзнало състояние. Косато снегът от пътното платно се премахне,
слънчевите лъчи по-силно започват да го огряват и да затоплят земното платно
на поголяма дълбочина.
Когато в края на зимата снегът от банкетите и откосите не се отстрани
своевременно, процесът на размразяване на земното платно се забавя, поради
което има реална опасност да се образуват по настилката деформации от
различен вид, характерни за пролетния период. Размразяването на пътната
настилка под пътното платно, и на земния пласт под него става сравнително
по-бързо. Вследствие на по-голямата топлопроводност на покритието (особено
на асфалтовите покрития) земната основа се праовлажнява и силно размеква,
като загубва носещата си способност. До това състояние се стига поради това,
че водата няма изход, тъй като почвата от банкетите, от които не е отстранен
снегът, се размразява по-бавно, отколкото земната основа под пътната
настилка. Следователно при своевременното премахване на снега от
банкетите и откосите се създават благоприятни условия за равномерно
размразяване на почвата под цялата широчина на пътното платно и на
приблизително еднаква дълбочина, а това практически създава предпоставки
за равномерно деформиране на пътната настилка.
При такова поддържане на земното платно, банкетите и откосите се
нагряват сравнително бързо, благодарение на което водата от размръзналата
почва и от основата на настилката се отцежда по дренажен път към пътните
окопи, т. е. извън пътното платно. При това пътната настилка изсъхва по-бързо,
а така също бързо изсъхва и земната основа. Така се запазва необходимата
устойчивост на настилката през пролетния период.
В райони с по-суров климат дори при наличие на дрениращ слой под
банкетите водата не може да намери изход, тъй като краят на дренажния слой
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под банкетите се намира в замръзнало състояние. За да се отвежда водата полесно и се ускори размразяването на дренажния слой, се правят открити
(въздушни канали), в участъците, в които се наблюдават големи неравномерни
повдигания на настилката. За тази цел в зависимост от степента на
размразяване на почвата напречно на банкетите се разкопават канали през 3 4 m с широчина 0,20 - 0,40 см. Дълбочината на тези канали трябва да бъде
такава, че да се гарантира отвеждането на събралата се под пътната настилка
вода.
В Скандинавските страни се използуват „въздушни канали“, които през последните години се изпълняват по механизиран начин. Например с помощта на
автогредер се прокопава надлъжен канал, който се свързва с напречни канали.
Целесъобразно е през време на строителството или през време на основния
ремонт на пътя да се поставят в опасните от замразяване участъци напречни
дренажни тръби. Техният ефект се проявява при редовното им функциониране
още през първите пролетни дни. Провеждат се също така опити с пясъчни
канали и дренажни пластове от пясък, смесен с различни соли. Установи се от
опитите на ScagForsk че техният ефект е незначителен, а стойността им е
твърде голяма. С цел да се ускори подсушаването на земното платно в
банкетите и в откосите се пробиват отвори, в които се вкарва гореща пара. За
източник на пара се използуват различни конструкции на подвижни парни котли.
По този начин се размразяват дренажни и водосточни тръби, които са запушени
следени маси, които пречат за нормалното им функциониране.
След като земното платно просъхне до оптимална влажност, което става
обикновено към средата или към края на пролетта, дупките в банкетите се
засипват, ръбовете на земното платно се поправят, срутената земна маса в
изкопните профили се отстранява, обрушените откоси се подсилват и др.
Едновременно с тези видове работи започват и системните работи по
планиране и профилиране на банкетите, откосите и др. Една твърде
съществена работа, която трябва да се извършва през пролетта, е пра вилното
поддържане на банкетите. През есента и зимата банкетите се иреовлажняват, в
тях се създават дълбоки коловози, в които се задържа вода. Освен това в
зависимост от вида на пътната настилка банкетите изменят нивото си по
отношение на настилката. При настилки, направени от органични свързващи
вещества, неукрепените с никаква покривка банкети в допирната фуга с
настилката се изравят, разбиват се и тяхното ниво може да стане значително
по-ниско от нивото на пътното покритие. Това създава известна опасност за
движението. Затова всички изровени места трябва да се запълват
своевременно с почва. Обратното явление се наблюдава при настилките от
трошенркаменни покрития. При тях нивото на банкетите става по-високо спрямо нивото на пътното покритие, тъй като при интензивно автомобилно
движение несвързаният материал от настилката се отнася и се напластява
върху банкетите. В този случай банкетите пречат на напречното отводняване
на пътя. Ето защо поддържането им се състои в отстраняването на излишната
дебелина на банкета и в планирането му с автогредер.
През пролетта повредените откоси се поправят, като се засипват
изровените по тях места и се събира срутената почва. Когато на отделни места
по откоса е повредена тревната площ, засяват се нови семена, за да може
поникналата през пролетта трева да израсте през лятото и да се създаде
здрава тревна покривка, с която да се укрепи и стабилизира почвата на
откосите. Отделните места на откоса, подложени най-често на интензивното
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действие на ерозията, се укрепват с ниски храсти. При това неблагоприятният
ефект на ерозията се намалява.
Много от работите, които трябва да се изпълнят, за да се експлоатира пътят нормално, не са предмет на поддържането. Например при дълги и високи
откоси, при които се наблюдават системни срутвания и свличания на земни
маси, не може да се ограничим само с един вид работа при тяхното
поддържане. Следва да се направят геоложки и хидрогеоложки проучвания на
откосите и след като се установят причините за тяхното разрушаване, да се
прибегне до специални видове работи, които се извършват през време на
средния и основния ремонт.
Предмет на пролетното поддържане са и следните работи: преглед на
крайпътните насаждения и отстраняване на тези, които са повредени, пръскане
на плодните дървета с химически препарати, събиране, ремонтиране и
складиране на преносимите щитове, използувани през зимата, и др. Освен това
се привеждат в изправност всички пешеходни пътеки до местата за отдих, а така също и пътеките до всички исторически паметници. Към края на пролетния
сезон се боядисват пътните знаци и стълбчета, нанася се хоризонталната
маркировка по пътищата и се извършват редица други работи, с които се
допринася за по-безопасното движение по автомобилните пътища с по-голяма
скорост.
4. Предпазване на пътните настилки от разрушаване
През пролетния период пътната настилка се намира под въздействие (в
зависимост от вида и дебелината й и климатичната зона) на найнеблагоприятното съчетание от атмосферни и транспортни фактори. Докато
водата, която се намира под пътната настилка, не се отведе встрани от пътното
платно, тя ще . влияе отрицателно върху кея. През този период тънката пътна
настилка може да се третира като своеобразен плет, плаващ върху
почвата,която е в течно състояние. След размразяването на почвата обемът на
водата се намалява - става по-малък от обема й в замръзнало състояние. Ето
защо, след като ледът се разтопи и водата се оттече от земната основа,
настилката спада до първоначалното си ниво, преди да се повдигне вследствие
на замръзването на почвата. Пътната настилка може да се премества да се
повдига или да спада равномерно, без да претърпява особени деформации и
разрушения само тогава, когато земното платно е направено от еднородна и
еднакво уплътнена почва. Трябва обаче да се знае, че в такива случаи в
настилката настъпват слаби деформации, тъй като наситените с вода
материали, от които тя е направена, имат по-малка носимоспособност. Когато
водата, намираща се под пътната настилка, не се отстрани своевременно, на
повърхността на пътното покритие се появяват пукнатини, през които тя излиза.
При плътните покрития почвата под настилката се намира в течно напрегнато
състояние. Ето защо, ако се пробие отвор в настилката, водата ще избие във
вид на струя, наподобяваща фонтан. В този момент деформационният модул
на земната основа е най-малък, а това води до намаляване на еквивалентния
модул, с който се характеризира якостта на пътната настилка. С минималния
деформационен модул на земната основа Е0 се изчислява еквивалентният
модул Ее за съществуващата настилка. По стойността на Ее се определя
допустимото оразмерително натоварване или типа на товарния автомобил,
съответствуващ (по натиска на колелото) на допустимото оразмерително натоварване. Този автомобил ще бъде най-тежкият допустим за движението по
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пътя през пролетта.
Състоянието на пътната настилка, особено през пролетта, може да се
определи най-бързо и точно, като се установи огъването й. За тази цел
органите по поддържането на пътя измерват с гредата на Бенкелман огъването
на настилките, предизвикано от оразмерителния автомобил.
В някои северни страни поради специфични климатични условия, например тежки продължителни зими, се провеждат редица мероприятия през
пролетния период, с които се цели да се запази пътната настилка от
преждевременно разрушаване. С оглед на това се ограничава движението на
тежките автомобили по даден път, а някои участъци от него дори се изключват
за определен период от време от движение или пък настилките се подсилват
със слоц пясък, дебел от 10 до 15 см, като същевременно върху тях се
поставят и дървени скари. Това се прави в участъци, в които настилките са
тънки, горният почвен слой се размразил и през пукнатините на пътното
покритие се просмуква вода. Чрез поставената скара товарът от азтомобила се
разпределя върху) по-голяма площ от пътното покритие, специфичният натиск
става по-малък, а посредством пясъчния слой се намалява динамичното
въздействие на транспорта. Със скарата и пясъка освен това се създават
условия за забавяне на процеса размразяване на платното за движение, а
също така и за по-бързото размразяване на земното платно под банкетите, а по
такъв начин и за по-бързото отстраняване на водата под пътната настилка.
Участъците, в които са установени значителни разрушения вследствие на
преовлажкяването, замръзването и размръзването и настилките, които имат
коефициент на Якост, по-малък от 1,0 - 0,85, а така също имат големи
недопустими за дадената настилка огъвания, е необходимо да се преустройват
през време на основния ремонт. Проектът на основния ремонт трябва да обхваща всички, елементи от пътя или участъка, в който са установени посочените
деформации.
Основни изводи:
1. Предложена е класификация на въздействията върху горската пътна
мрежа през пролетния период.
2. Доказано е за да се отстрани вредното влияние от повдигането на пътната настилка вследствие на преовлажняване и циклично замразяване
и размразяване, при проектирането и строителството на пьтя трябва да
се спазват съвременните постижения на науката и практиката.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА
ЛОГИСТИЧНАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ ЧРЕЗ
МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ
доц. д-р Станислава Ковачева1, маг. Адриана Стрекаловска-Гъркова2
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Резюме
Изследването е насочено към анализ и обобщение на методите за
оценяване на качествени показатели, приложими в областта на
логистиката. Такъв тип методи са неструктурираните интервюта, които
генерират данни за качествени характеристики и показатели чрез
използването
на
отворени
въпроси.
Друга
широко
използвана
изследователска техника е анализът на съдържанието. Различни методи за
изследване на качествени характеристики и показатели се използват и за
разкриване на тенденциите в нагласите и мненията на всички
заинтересовани лица за задълбочен анализ на даден проблем. Основната
част от методите за събиране и анализ на данни за качествени критерии и
показатели
са
комплексни
и
интегрират
в
различна
степен
неструктурирани или структурирани техники. Основната цел на
разработката е обобщаване на съществуващите методи за изследване на
качествени критерии и показатели с количествено измерение и
възможностите им за приложение при оценка на логистичната
ефективност в МСП.
Ключови думи: логистика, качествени показатели, методи,
логистична ефективност.
POSSIBILITIES OF QUALITATIVE METHODS FOR
INVESTIGATION OF LOGISTICS PERFORMANCE
Assoc. Prof. PhD Stanislava Kovacheva1, Mast. Adriana Strekalovska-Garkova2
University of Forestry, Sofia,
1
Department of Management of Natural Resources, st_kovacheva@abv.bg
2
Department of Marketing and Management of Enterprises, strekalovska@abv.bg

Abstract
The article has contained a search for and structuring of qualitative methods
applicable to the field of logistics. A good example of a qualitative research method
would be unstructured interviews which generate qualitative data through the use of
open questions, content analysis is another widely used qualitative research
technique. Qualitative Research is also used to uncover trends in thought and
opinions, and dive deeper into the problem of logistics. Qualitative data collection
methods vary using unstructured or semi-structured techniques. Some commonly
used methods include focus groups, interviews, and participation/observations. The
main aim is a qualitative research with quantitative dimension and effectively gather
and analyze different types of data. A combination of quantitative and qualitative
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research methods was employed to achieve sustainability and more efficient use of
resources in the reverse logistics systems of woodworking.
Key words: logistic, qualitative research, quantitative research, reverse
logistics, sustainability.
Въведение
Едно от предизвикателствата пред логистиката са многото различни
измерения, в които се представят резултатите от дейността на
предприятията в световен мащаб. Логистичните процеси са сложни и
многофакторни и изискват значителен обем от време и разходите за
извършване на полезен и ефективен анализ на качествени характеристики.
Предизвикателство е да се обобщават данните в различни измерения,
мащаб и структура от различни изследователски полета в пространството и
времето, въз основа на които да се взимат управленски решения.
Логистичната производителност зависи от много различни елементи, като
някои от най-важните са: качество на услугата, надеждност, прозрачност на
процеса и удовлетвореност на клиентите. Тази оценка не може да бъде
направена само чрез използване на разходи и приходи или други финансовоикономически показатели. Основната цел на изследването е да се предложи
методика за оценка на качествени характеристики за нивото на логистичната
дейност на малките и средни предприятия (МСП) в областта на горския
сектор и възможност за определяне на Индекс на логистичната
производителност на различни нива.
Изследователските методи за оценка на качествени характеристики
представляват интерес за много изследователи и са част от съвременната
методология за изследване. Някои от подходите за събиране и анализ на
данни за качествени характеристики на системите са: анализ на
съдържанието, фокус групи, анкетни проучвания, интервюта. Един от
методите, използвани за преобразуване на сурови данни в индекси и
категории е анализът на съдържанието. Изборът и използването на
количествени или качествени методи са обект на научни търсения в
управленските изследвания като цяло (Ketchen and Bergh, 2004).
Приложението на количествените и качествените изследователски техники
могат да подобрят тенденциите в академичните и бизнес проучвания в
областта на логистиката. Някои предизвикателства за факторите за
измерване на качеството в логистиката са производителността на времето,
нивото на производителност и удовлетвореността на клиентите. Съществува
силна връзка между теорията и методологията. За да се развие правилният
процес на вземане на решения, е необходим по-добър теоретичен и
методичен подход. Има много пропуски при разглеждането на използването
на качествените методи и тяхното въздействие върху логистиката в световен
мащаб. Съществува специфична необходимост от преразглеждане на
прилагането на качествени методи в научните изследвания и тяхното
използване за оценка на постигнатото ниво. От решаващо значение е да се
определят точните проблемни области, да се търсят отговори на точните
въпроси и да се подберат съответните критерии за оценка и анализ.
Методи за оценка на качествени показатели в логистиката
Логистиката е мултидисциплинарна наука и изисква различни измерения
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и области на знанието. Тези характерни особености на логистичния процес
могат да бъдат проучени с помощта на два вида подходи - количествени и
качествени. Качественото изследване се отнася основно до изследванията,
провеждани в естествена среда, използвайки взаимодействието и
наблюдението на участниците, за да се изяснят по-дълбоки или различни
гледни точки и поведения на участниците от тези, които бяха открити по-рано
(Flint, Larsson, Gammelgaard и Mentzer 2005; Flint and Mentzer 2000 Frankel,
Naslund и Bolumole 2005, Naslund 2002). Качественото изследване, в някаква
форма с акцент върху природните дадености, се използва в изследването на
почти всяко изпълнение на логистиката. Някои логистични теми изследват
използването на качествени методи и включват лоялност, основана на
логистичните услуги (Davis and Mentzer 2006), механизми за координиране на
управлението на веригата за доставки. Съществуващото разнообразие от
подходи за проучване на логистичното представяне, представени от
Франкъл, Наслунд и Болумоле (2005) не са достатъчно, за да обяснят
широкото разнообразие, което съществува в проучванията, интервютата и
наблюденията. Въпросите и интервютата могат да се правят по много
различни начини, в зависимост от традицията и конкретната област, в която
се използват. В това изследване се прави анализ на базата на
съществуващите концепции, като се създава предложение за качествена
методология.
Един от възприетите и утвърдени методи да се анализират данните за
логистичното представяне (LP) се нарича Индекс на логистичното представяне
(LPI). LPI е създаден от Световната банка през 2007 г. и измерва логистичната
инфраструктура и търговската среда в страните по света. LPI за 2016 класира
160 държави по шест критерия: размерите на търговията, включително
митническото представяне, качеството на инфраструктурата и навременността
на превозите. Данните, използвани в класирането, идват от проучване сред
специалисти по логистика, на които се задават въпроси за страни, в които те
оперират. Критериите са избрани въз основа на последните теоретични и
емпирични изследвания и на практическия опит на специалистите в
международната спедиция. Те са:
 Ефективността на митническото и гранично управление ("Митници").
 Качество
на
търговската
и
транспортната
инфраструктура
("Инфраструктура").
 Лекотата на организиране на доставки с конкурентни цени ("Лекота при
организиране на пратки").
 Компетентността и качеството на логистичните услуги - камиони,
спедиция и митническо посредничество ("Качество на логистичните
услуги").
 Способността да се проследяват и проследяват пратките
("Проследяване и проследяване").
 Честотата, с която превозите достигат до получателите в рамките на
планираните или очакваните срокове за доставка ("навременност").
LPI използва стандартни статистически техники за обобщаване на данните
в един общ индикатор, който може да се използва за сравнения. Целта на
настоящото проучване е да подпомогне процесът на формиране и предлагане
на методология за качествено представяне на нивото на логистичните услуги в
горския сектор. Сравнение между България и останалите членове на ЕС е един
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от аспектите на изследването. Сравнението е направено на база LPI за 2016 на
фиг.1.

Фиг. 1. LPI-2016 за България, Германия и Литва (Източник: lpi.worldbank.org)
Както се вижда на Фиг. 1, Германия има най-високия индекс на
ефективност за 2016 г. и е глобален лидер в логистичния сектор. За България
LPI е 2.81, а за Литва – една от новоприетите в ЕС държави - LPI е 3.63. Налице
е тенденция за увеличаване на ЛИП за България и Литва.
Таблица 1. Стойности на LPI и стойности по отделните критерии
за LPI България-Германия-Литва
LPI - критерии
Ранг по стойност на LPI
LPI стойност







Германия Литва България
1
29
72

митница
инфраструктура
международни пратки
логистична компетентност
проследяване и проследяване
своевременност

4,23
4,12
4,44
3,86
4,28
4,27
4,45

3,63
3,42
3,57
3,49
3,49
3,68
4,14

2,81
2,4
2,35
2,93
3,06
2,72
3,31

Източник: данни: lpi.worldbank.org
Данните в табл. 1 за LPI показателя са представени с цел изясняване на
необходимите критерии и начина, по който той работи. Въз основа на по-ранни
изследвания и това проучване е предложен е адаптиран метод с цел
използването за анализ и оценка на МСП в сектора на горското стопанство в
България.
Кратък анализ на обекта на изследване
Обект на това изследване са МСП в България в горския сектор.
Определението за МСП, според ЕС е: "Категорията на малки и средни
предприятия (МСП) е съставена от предприятия, които наемат по-малко от
250 души, и които имат годишен оборот, по-малък от 50 милиона евро, и /
или общ годишен баланс по-малък от 43 милиона евро. Малките и средните
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предприятия (МСП - до 249 наети лица) се считат за двигател на
икономиката на Европейския съюз, като създават работни места и
допринасят за икономическия растеж. Те също допринасят съществено за
търговията в рамките на ЕС. 98% от фирмите, които търгуват с стоки в
рамките на ЕС, са МСП, включително около 70%, които са микро
предприятия (до девет души заети). МСП реализират половината от
стойността на вътрешно-общностната търговия със стоки. В детайли те
съставляват 51% от вноса в рамките на ЕС и 45% от износа в ЕС. Евростат,
статистическата служба на Европейския съюз, публикува данни за
предприятията, разбити по класове по размер на заетостта, със специален
акцент върху малките и средни предприятия. В търговията в рамките на ЕС
МСП допринасят най-много за износа в рамките на ЕС в Кипър и Латвия, наймалко във Франция. Петте примера за МСП, които генерират повече от 67%
от общата стойност на износа на стоки и услуги в ЕС, са Кипър (88%) и
Латвия (81%), следвани от Белгия (68%) и Нидерландия (67%). От друга
страна, МСП допринасят за по-малко от 33% от експортната стойност в
рамките на ЕС - Франция (21%), Германия (26%), Словакия (30%) и Ирландия
(32%). , Чешката република (36%) и Финландия (38%). В тези шест държавичленки най-големите износители в рамките на ЕС са микро предприятията
(фиг.2) - Белгия (където микро предприятията реализират 46% от общата
стойност на износа в ЕС), Малта (37%) , Унгария (26%), Обединеното
кралство (23%), Румъния и Швеция (и двете по 19%). От друга страна десет
от членовете на МСП генерират по-малко от една десета от общата
стойност: Франция, Германия, Финландия (около 4%), както и Чешката
република, Италия (около 5%), Полша (6%) , Дания (8%), Словакия,
Люксембург (около 9%) и Португалия (10%). Словения е водещата държава в
износа в ЕС, достигаща 99%.

Фиг.2. Дял на МСП (до 249 заети лица) в стойността на износа на стоки в
рамките на ЕС за 2015 (в %) (Източник: данни-http: //ec.europa.eu/Eurostat)
В България МСП имат годишен доход за 2016 г. повече от 135 милиона
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евро, а са един от приоритетите при получаване на финансова подкрепа от
ЕС. МСП притежават най-голям дял в оборота на нефинансовия сектор. През
2016 г. предприятията с персонал до 250 души са реализирали 65,8% от
оборота.
Таблица 2. Брой малки и средни предприятия в България 2016
(Източник: data-nsi.bg)
Икономическа дейност

2016
Предприятия според броя на
заетите лица
Общо
над
до 9
10-49 50-249
250
Общо
404937 375123 24500
4586
728
Селско стопанство, горско 19908 18130 1636
132
10
стопанство и рибарство
Минна индустрия
407
277
82
34
14
Производство
31962 24541 5451
1696
274
Строителство
20533 17741 2299
459
34
Търговия
142830 135518 6488
753
71
Транспорт
23006 21091 1624
244
47
Табл. 2 представя разнообразието от икономически дейности за МСП и се
вижда, че голям брой МСП в България са в областта на транспорта. Важно е да
се отбележи, че 90% от МСП в тази икономическа дейност, наречени транспорт
са в групата на предприятията с по-малко от девет служители. Същото е в
земеделието, горското стопанство и рибарството - въпреки това те са
направили 60% от годишния оборот в България. В таблица 2 е показано, че
през 2016 г. в България са действали 404937 малки и средни предприятия.
Структурата на МСП в България е специфична - броят на предприятията е поголям при 10 до 49 служители. В областта на земеделието, горското стопанство
и рибарството те са 19 хил. през 2016 г., което представлява 5% от всички МСП
в България. Това е една от причините да бъде избрана групата МСП за обект за
целите на това изследване.
Методика за изследване на логистичната ефективност в горския
сектор
Предложената методиката се основава на събиране на данни чрез
анкетиране по различни методи. Въпросите за анкетното проучване са
формулирани при следните изисквания:
 Спазване на теорията и научните правила за създаване на въпросници
и анкети;
 Отразяване на общите знания в областта на логистиката, което е
много важно при разработването на хипотези за изследване;
 Осигуряване на тематична и методологична връзка между изучаването
на различни обекти;
 Осигуряване на възможност за сравнителен анализ на данните в
пространството и времето.
Табл. 3 представя някои от предложените въпроси за логистично
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измерване на нивото на производителност. Въпросите са формулирани с цел
изследване по различни показатели на логистично представяне, групирани в
няколко направления: мотивация, иновации, външни и вътрешни фактори,
надеждност на доставките.
Таблица 3. Въпроси за Логистични показатели и критерии

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

255

мотивиране

2
3

Какви са основните мотиви на клиентите да използват вашите
услуги?
Как наблюдавате нивото на удовлетвореност на потребителите?
Вашите логистични услуги напълно задоволяват нуждите на
вашите клиенти?
Колко бързо вашата компания реагира на променящите се
условия?
Предлага ли вашата компания логистично обслужване?
Вашите клиенти доволни ли са от логистичното обслужване?
Каква е вашата готовност да приемете нови изисквания от вашите
клиенти?
Какви са фирмените области, които се нуждаят от спешно
подобрение?
Има ли система за повишаване на квалификацията на персонала?
Имате ли въведени нови технологии и машини през последната
година?
Политическата среда във вашата страна влияе ли на вашия
бизнес?
Има ли законови промени, които влияят на това колко гъвкав и
адаптивен е вашият бизнес?
Имате ли достатъчно информация за най-новите научни
изследвания във вашия район?
Как оценявате социалната среда в страната за правене на
бизнес?
Имате ли достатъчно информация за постиженията в областта на
логистиката?
Осъществявате ли някаква форма на партньорство с други
компании?
Осигурявате ли пълна и точна информация за изпълнението на
операциите и процедурните изисквания по приемането на
поръчките на клиентите?
Налагало ли Ви се е да правите промени в сключеният договор за
доставка?
Какъв е броят на отказаните за изпълнение поръчки (в последният
месец)?
Какво е изменението на относителния дял на рекламациите от
реализираната продукция през текущата година спрямо
предходната?

Критерии

иновации

1

Въпроси

надеждност на доставките фактори на бизнес средата

№

th

27 INTERNATIONAL CONFERENCE „MANAGEMENT AND QUALITY” for YOUNG SCIENTISTS
11 ÷ 12 May 2018, Yambol, Bulgaria

21
22
23
24
25

Изпълнявате ли графиците и схемите за доставка на продукцията
на потребителите?
Има ли грешки при изпълнение на поръчките на потребителите?
Какъв е процентът на върнати стоки от потребителите поради
дефекти?
Получавате ли рекламации на потребители от неудовлетвореност
при обслужването им?
Какво е времето за обработване на поръчките на клиентите?

Следващите стъпки за извършване на измерването са да се групират
въпросите по избраните критерии и за всеки критерий да се определи
точната значимост въз основа на експертна оценка. Целта на този метод е
да обхване и да изчисли Индекс на логистична производителност - ILP,
който може да бъде изчислен по следната формула:
∑

𝑁

𝐼𝐿𝑃 = ∑ 𝑝𝑖

𝑛𝑖
𝑗=1

𝑥𝑖𝑗

𝑛𝑖

𝑖=1

(

)

където рi е значимостта на всеки критерии; i - брой критерии (направления)
за групиране; xi - оценката на j-тия показател от i-тото направление на
групиране; ji - брой показатели в нивото на групиране.
Много е важно да се следят стойностите на индекса и неговата промяна,
за да се определи дали, как и кога да се реагира в определена посока на
адаптиране на системата. Значението на намирането на начин за измерване
на нивото на логистичното представяне е установено още през осемдесетте
години (Fawcett and Cooper, 1998). На лице е растяща нужда да бъде
ефективно управлява веригата за доставки. Друга причина за търсене на
адекватно и точно измерване на логистичната ефективност е фактът, че
комбинацията от по-бавен икономически растеж, засилена глобална
конкуренция и възможност за достъп до най-добрите налични ресурси в
световен мащаб принуждава фирмите от всяка индустрия да се
съсредоточат върху ефикасно и ефективно внедряване на логистични
подходи и методи (Bowersox и Closs, 1996; Fawcett and Cooper, 1998).
Количествената оценка на показателя за нивото на представяне се фокусира
не само върху процеса, но и върху качеството на стоките и услугите за
клиентите.
Заключение
В заключение, трябва да се подчертае, че предложената методология има
редица предимства, някои от които са:
• Превръщане на качествени оценки на специфични показатели в
количествени коефициенти;
• Възможност за оценяване и самооценка на всяко едно МСП;
•Сравнителен анализ на резултатите за МСП в сектора на горите;
• Обединяване и сравняване на показател за ефективност на логистиката
в МСП в България в горския сектор;
• Възможност за интегриран подход към вземането на решения в SCM
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(управление на веригата за доставки).
Методите за оценка на качествени характеристики на обекти и процеси в
логистиката имат голям потенциал в сферата на горския сектор, стига
практиците и изследователите да имат пълно разбиране за важността и
приложимостта на резултатите от този избор в контекста на Индустрия 4.0.
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Abstract: The use of medications in adults and the elderly has specific features
that differentiate them as a vulnerable and high risk group in terms of adverse side
effects.
Aim: Explore issues related to taking medication in adults and elderly people.
Materials and methods: In March 2018, an anonymous survey was conducted
with the participation of 87 persons at random from the Municipality of Haskovo.
Results and discussion: According to the survey, 25% of respondents take up to
three medications a day, 31% from four to six, and more than six medications a day,
reported by 44% of respondents. The analysis of the results shows that 36% of the
respondents also take non-prescription drugs. Self-medication is more often used by
women. 15% of the elderly have stopped their prescribed treatment. The reasons
that are highlighted are: improvement of general condition or personal judgment for
lack of positive effect of drug intake. The results show that 71% said they were
dealing with medication alone, and 29% relied on help most often at dosing, most of
them in the age group of 75 to 89 years.
Conclusions: With the advancement of age, the health problems are intensified,
which predetermines and accepts more medications. The taken drugs are a
significant financial cost to many respondents. More than one-third of respondents
are taking non-prescription medications - most commonly pain killers. In the elderly,
there is an increasing need for help with the distribution of medicines.
Keywords: old and elderly people, treatment, medication
ПРОУЧВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С ПРИЕМА НА
МЕДИКАМЕНТИ ПРИ ВЪЗРАСТНИ И СТАРИ ХОРА
Таня Паскалева1, Ваня Маринова-Георгиева2, Диляна Стоилова3
Тракийски университет Стара Загора, Филиал Хасково
бул. Съединение № 48, гр. Хасково
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мобилен тел.: +359 878 355007, e-mail: vhmg@abv.bg
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ВЪВЕДЕНИЕ
Застаряването на населението е реалност, свързанa с разнопосочни
предизвикателства, които са белязани от естествените маркери, съпътстващи
процеса на стареене. С напредването на възрастта траекторията на
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здравословни проблеми има възходяща градация. Доминират хроничните
заболявания, което е причина за повишеното потребление на лекарствени
средства.
Редица изследвания показват връзката между нарастващата възраст и
нежеланите лекарствени реакции, като 80% от тях са свързани с дозирането,
което показва, че тези здравни рискове могат да бъдат избегнати [2]. Според
проведени проучвания рискът от нежелани лекарствени реакции е свързан с
броя на взетите лекарства, който при възрастните хора може да достигне до 7,8
[3].
Индивидуалното
здравословно
състояние
предопределя
продължителността на терапевтичния курс, но в повечето случаи се налага
приемът на медикаменти да продължи през целия живот. В тази връзка като
детерминанти, усложняващи фармакотерапията при възрастни хора, сe
открояват:
 Настъпващите с възрастта физиологични промени, които пряко влияят
върху фармакокинетиката и фармакодинамиката на лекарствени
средства.
 Наличието на няколко заболявания, които често са взаимно свързани, е
предпоставка за прием на повече медикаменти от различни
фармакологични групи, за които е важно да бъдат съвместими.
 Непостоянството и небрежното отношение към терапевтичния режим
също крият своите рискове за здравето.
 Липсата на системен мониторинг oт страна на медицинските
специалисти.
 Посещенията при различни специалисти често е свързано с
въвеждането на разнопосочни терапевтични модели. Липсата на
координираност, може само да бъде предпоставка за „терапевтичен
хаос“ и повишен риск. В тази връзка добрата комуникация е от
решаващо значение и предписващите лекарства трябва да развият
ефективно терапевтично партньорство с пациента и с други здравни
специалисти.
За да се повиши безопасността при предписването на лекарства за
лечение на възрастни хора, предотвратяване и намаляване на
неблагоприятните взаимодействия при приема на медикаменти в
гериатричната практика през 1991г. проф. Марк Беърс разработва критерии,
които последователно са актуализирани през 2015г. и представляват списък на
потенциално неподходящи лекарства за възрастни хора. Списъкът “Beers”
представлява насоки за здравните специалисти с цел подобряване на
безопасността при предписването на лекарства за по-възрастните хора, а също
и справяне с проблемите на полипрагмазията, лекарствените взаимодействия и
нежеланите лекарствени реакции, като се подобри съотношението полза-риск
при лекарствения режим на рискови пациенти, каквито са групата на
възрастните хора [8]. В Германия също има подобен списък „PRISCUS“ на
потенциално неподходящите медикаменти в напреднала възраст, които се
считат за рисков фактор за нежелани събития [6]. В нашата страна темата за
фармакотерапията при възрастни и стари хора става все по-актуална и на нея е
посветена първа научно-практическа конференция „Комплексен поход в
терапията в старческа възраст и при дълголетници“, проведена през месец
април 2018 г.[4]
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ЦЕЛ
Да се проучат проблеми свързани с приема на медикаменти при възрастни
и стари хора.
МЕТОДИ
През м. март 2018г. е проведено анонимно анкетно проучване с участието
на 87 лица на случаен принцип от община Хасково.
РЕЗУЛТАТИ
Според основните социодемографски характеристики 55% са жени и 45%
мъже. При възрастовото ранжиране най-голяма е групата от 60 до 74г. (65%),
следвана от 75 до 89г. (35%). 1/3 от анкетираните са посочили местоживеене
село, а останалите живеят в града. Повече от ½ от респондентите живеят със
съпруг/съпруга, а 22% живеят сами, като по-голяма част от тях са от селата,
което в определен етап с напредването на възрастта, предполага значителна
уязвимост и рискове свързани с лекарство лечението.
Пенсията е основен източник на доход за анкетираните и е крайно
недостатъчна, едва 20% могат да покриват разходите си със средствата, които
получават. Стареенето се свързва с все повече разходи тъй като
заболяванията са хронични, лечението им е продължително и в редица случаи
цял живот, а понякога се налагат и скъпоструващи лекарства. Само 7% от
възрастните хора получават безплатни лекарства, при болшинството от
анкетираните се налага доплащане. Резултатите показва, че 44% доплащат до
20лв., 40% - от 21 до 40лв. и 9% са посочили над 40 лв. Поради повишените
разходи за лекарства, храна и отопление анкетираните все по-често разчитат
на финансова поддръжка от своите деца 33% (n=29).
Сравнението на личните месечни доходи спрямо официалната линия на
бедност за страната през 2018г. е с размер 321 лв. [5]. Под прага на линията на
бедност попадат значителен брой от анкетираните лица 59% (n=51). Това
означава, че финансовите средства са крайно недостатъчни и поставят хората
от тази възраст в крайно неизгодни социално-икономически позиции и
финансова зависимост. Taзи икономическа нестабилност, несигурност и
уязвимост често поставя възрастните хора в трудни ситуации, свързани с
физическото им оцеляване и лишения, които са рисков фактор за поддържане
на трайна тревожност или изостряне на депресивни състояния.
С напредването на възрастта полиморбидната патология е нещо
обичайно, което пряко влияе и дестабилизира здравословното състояние.
Нашето проучване показа, че при 57% от всички анкетирани са регистрирани
болести на сърдечно-съдовата система, следвани от тези на ендокринната
система (22%), дихателна система (18%), костно-мускулна система (14%) и др.
Само 16% от анкетираните имат само едно заболяване, 49% са посочили две и
три заболявания и 35% повече от три. Характерна особеност на патологията в
този възрастов диапазон е нейната множественост. С това се обяснява и
факта, че 44% от респондентите оценяват здравословното си състояние като
задовoлително, 29% лошо и 8% много лошо (фиг. 1)
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Фигура 1. Самооценка на здравето
Дефицитът на положителни самооценки за здравето се дължи на
наличните хронични заболявания, които неизбежно предполагат и прием на
повече медикаменти. Според проучването 25% от анкетираните приемат до три
медикамента дневно, 31% от четири до шест, а над шест медикамента дневно
са посочили 44% от респондентите (фиг. 2).
44%
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до 3 медикамента (n=22)
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Фигура 2. Прием на медикаменти за ден
Важен аспект, свързан с ефикасността на назначената терапия, е приемът
на медикаменти да се осъществи в точното време. Резултатите показват, че
77% (n=67) с прецизна точност спазват времето за прием. Това може да се
обясни с факта, че възрастните хора са от поколението, при което чувството за
отговорност, стриктност и педантичност са силно изявени. В тази посока са
обезпокоителни резултатите при 23% от респондентите, при които се
наблюдават сериозни пропуски и 5% са декларирали, че не спазват точното
време за прием на медикаменти, а 18% - понякога.
Всички лекарствени форми е необходимо да се приемат при спазване на
съответните препоръки. За възрастните хора са желателни опростени
лекарствени схеми и избор на лекарствени форми, които няма да затруднят
дозирането на медикаментите. Често нарушеното зрение, влошеният баланс и
координация със загуба на тонус и сила са сериозна бариера за прецизно
дозиране на лекарствени средства. Затова и основната форма лекарствени
средства, които приемат възрастните хора са твърди лекарствени форми –
таблетки. Незначителен е брoят на приемащите течни лекарствени средства
под форма на сиропи и капки. Друго съществено затруднение, което срещат
възрастните хора е свързано с разчитане на указанията на етикетите.
На въпроса: Кой Ви разпределя лекарствата за прием? – 71% (n=62) са
посочили, че сами се справят, а 29% (n=25) разчитат на помощ, от тях по262
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голямата част са във възрастовата група от 75 до 89 г., което е показателно за
нарастващите потребности и наложителна подкрепа за значителна част от
старите хора с напредването на възрастта.
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

50%
36%
14%

Да (n=31)

Не (n=44)

Понякога (n=12)

Фигура 3. Прием на медикаменти без лекарско предписание
Анализът на резултатите от проучването показва, че 36% от анкетираните
приемат също и лекарствени средства без лекарско предписание (фиг. 3).
Самолечението при възрастните хора крие своите рискове и опасности.
Токсичността на някои лекарства в комбинация с други нараства. Най-често се
посочва прием на обезболяващи средства, което се дължи на хроничната
болка, която с напредването на възрастта е чест симптом със специфични
характеристики. Към самолечение прибягват по-често жените.
Данните от проучването показват, че 15% от възрастните хора са спирали
предписаното им лечение, като няма съществени разлики по пол. Причините,
които се изтъкват са различни: подобряване на общото състоянието или лична
преценка за липса на положителен ефект от приема на лекарство.
На въпроса: „Случвало ли се да забравите да приемете предписаното
лекарство?“- 32% са отговорили положително, а 25% са посочили понякога. С
напредването на възрастта паметовите промени са често срещани и това е
предпоставка възрастните хора често да забравят приема на лекарствата. Това
налага да се прецизират индивидуалните потребности от помощ на член от
семейството или медицинско лице във връзка с безопасността.
По отношение на информираността на анкетираните за медикаментозната
терапия, болшинството от тях са запознати какво е действието на лекарствата,
начина на прием и продължителността на лечение. Дефицит на информация се
установи по отношение на страничните и нежелани лекарствени реакции, които
могат да възникнат. Възрастните хора е добре да получат подробно обяснение
във връзка със специфичните препоръки, свързани с терапевтичната схема,
продължителност на лечение, начина на дозиране, приложение и съхранение
на лекарствените средства, които трябва да бъдат в достъпен формат. В свое
проучване Хр. Милчева, М. Димова, М. Платиканова, А. Андонова установяват,
че 80% от анкетираните хора в третата възраст имат висока мотивация да се
включат в обучение провеждано от медицински специалисти по проблемите на
здравословно хранене, знания за медикаментозното им лечение и др.[1].
Фармакотерапията изисква и ефективен мониторинг. В болнични условия
приемът на медикаменти се контролира от медицинската сестра. Лично дава и
проследява приема на медикаментите. А пациентите в напреднала възраст в
домашни условия са особено уязвими от грешки в лекарствената терапия. При
наличието на хронични заболявания, когато се приемат повече медикаменти се
предпочита разпределяне на лекарствата за деня.
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През последните години новите технологии трансформираха съществено
света около нас. Възможностите им за полезни действия са огромни,
включително и по разглежданата тема. Разнообразните модели на органайзери
и разпределителни седмични кутии за медикаменти са ефективни средства,
които са в помощ на възрастните хора и практически улесняват приема на
лекарства. Като възможности варират от опростени модели за разпределяне на
дозите за ден или седмица до мултифункционални домашни системи за
дистанционно отпущане на медикаменти и мониторинг на лекарствения прием,
като представената на (фиг.4) - TabSafe.

1

2

3

Фигура 4 – TabSafe система, 2 – органайзер за лекарства,
3 – бутилка за вода с органайзер за лекарства
Предотвратяването на предозиране или пропуск в приема на
медикаменти, често може да бъде животоспасяващо. Системата TabSafe
гарантира точна дозировка, точно време в съответствие с инструкциите на
лекаря и така осигурява безопасността на пациента. Предупреждава при
пропуск на доза или повече. Смята се, че тази система е изключително
надеждна и постига 96% точно придържане към терапията и значително
намаляване рискове от полипрагмазия и честотата на посещенията в спешна
помощ свързани с предозирането на медикаменти [7]. За нашата страна в
настоящите социално-икономически условия тази система звучи доста
авангардно, но по-обикновените модели са често използвани. Всички тези
технически средства имат няколко значими предимства: по-голяма сигурност,
безопасност и добро качество на живот. Незначителна е вероятността за
затруднения свързани с управлението и работата с тях, защото са лесни за
употреба.
50%
40%
30%
20%
10%
0%

39%

37%
24%

да
(n=34)

не
(n=32)

не мога да преценя (n=21)

Фигура 5. Мнение на анкетираните за ползата от
разпределителните кутии за лекарства
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Изследването ни показа, че 39% са убедени от ползата на
разпределителните кутия за лекарства при приема на медикаменти в домашни
условия, 37% са отговорили отрицателно, а 24% нямат ясна позиция по
въпроса, вероятно поради липса на достатъчно информация за възможностите
на тези технически средства или предубеждения, че няма да се справят.
ИЗВОДИ
Анализирайки данните от проучването бихме могли да изведем следните
изводи:
 С напредването на възрастта се интензифицират здравословните
проблеми, което предопределя и приема на повече медикаменти – от
четири до шест медикамента за 24 часа приемат 31%, а 44% от
респондентите са посочили над шест.
 Приеманите лекарствените средства са значителен финансов разход за
голяма част от анкетираните.
 Повече от 1/3 от анкетираните приемат медикаменти без лекарско
предписание – най-често обезболяващи лекарства. Към самолечение
прибягват по-често жените.
 Затрудненията с които се срещат възрастните и стари хора във връзка с
лекарство лечението са свързани разчитане на указанията на етикетите
и дозирането на лекарствените средства.
 С напредването на възрастта нараства потребността от чужда помощ
във връзка с разпределянето на лекарствените средства.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приемът на медикаменти при възрастни и стари хора има специфични
особености, което ги диференцира като уязвима и високорискова група в аспект
неблагоприятни странични ефекти. Това извежда на преден план
необходимостта от индивидуален подход и ефективен мониторинг на
лекарствената терапия на хората от третата възраст, с цел по-добро качество
на живот и пълноценна старост.
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TECHNOLOGICAL PROCESSES
IN THE MAKING OUTERWEAR FROM KNITTED FABRICS
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Abstract: The development of machines and technology enable the companies
in apparel industry to produce newer and better quality garments. The wide variety of
materials from which the products are made is of interest. The knitted fabrics are one
of the most commonly used. The knitted fabrics was called the material of the century
in the second half of 20 th century [4]
The large structural diversity of knitted fabrics determines their different
properties. This necessitates the application of specific technologes in the making of
knitwear.
The purpose of this report is research and analysis of technological features of
outerwear from knitted fabrics.
Keywords: knitwear, garment, technology, making
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ
ПРИ ИЗРАБОТВАНЕ НА ГОРНО ОБЛЕКЛО ОТ ТРИКОТАЖ
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Развитието на техниката и технологиите дават възможност на фирмите от
шевната промишленост, да произвеждат все по-нови и по-качествени облекла.
Интерес представлява голямото разнообразие от материали, от които са
изработени изделията. Трикотажните платове са едни от най-често
използваните. Благодарение на своите високи потребителски качества още
през втората половина на ХХ век трикотажът е наречен материала на века. [8]
Голямото структурно разнообразие на трикотажните платове определя
техните различни свойства. Това налага необходимостта от прилагане на
различна технология при изработване на шевните изделия.
Целта на настоящия доклад е изследване и анализ на технологичните
процеси при изработване на горно облекло от трикотажен плат. За постигане на
целта e разработена и анализирана технологична последователност на
изделие, изработено от три вида трикотажен плат с различна разтегливост.
2. МЕТОДИ
Съвременното развитие на техниката и усъвършенстването на
технологията на плетене, дава възможност да се произвеждат плетива с
физически характеристики близки до тези на тъканите платове. Това от своя
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страна позволява, да се изработват облекла със сложна силуетна форма и
моделно-конструктивни решения, които досега се шиеха само от тъкан плат.
Бримковият строеж и голямото структурно разнообразие на плетените платове,
определят техните физико-механичните свойства [6]. Това налага
необходимостта от прилагане на различни технологични методи при
изработване на облекло.
Свойствата, оказващи влияние на технологичните процеси са еластичност,
разтегливост, засукваемост, разплитаемост, дебелина на плетивото и др.
Доброто им познаване е основа за проектиране и произвеждане на качествени
шевни изделия.
В зависимост от pазтегливосттa по ширина, при едно и също динамично
натоварване със сила F=600 g, плетивата се групират в 3 групи [4], [5] с
различни конструктивни прибавки за свобода, табл. 1.
Таблица 1. Степени на разтегливост на плетивата
Степен на
pазтегливост

Разтегливост
на плетиво
по ширина, %

I-ва група

от 0-до 40%

II- ра група

от 40 – до
100%

III-та група

над 100%

Вид на плетивото

Прибавки
за свобода

Плетива от естествени
влакнести материали,
изработени с - двустранна
+2 …+5 до 7
пресова-четворна плетка,
интерлок, ластични и надлъжни
плетки.
Плетива от естествени
влакнести материали,
изработени с – гладка лицева,
0….+3 до 5
едностранна пресова–перлена
плетка, ребрени ластични
плетки и др.
Плетива от изкуствени и
синтетични влакна с
- 2 ....+1 до 2
еластомерни нишки в найразлични плетки

Трябва да се отбележи, че когато плетивото се разтегля по ширина,
неизменно променя размера си по дължина. [6]. Това води до необходимостта
от коригиране на дължината на детайлите при конструирането, за да се осигури
коректност на размера на изделието. В зависимост от групата разтегливост при
конструирането, детайлите се увеличават със следните стойности: I- ва група с
1%, II-ра група – 2-2,5% и III – та група с 3-5% [3].
Важен фактор за изработването на качествено изделие е изборът на
подходящ основен материал, отговарящ на предназначението му и на модела.
Препоръчва се за изработване на горно облекло – палта, якета, костюми да се
използва формоустойчив, тъкано-подобен трикотажен плат. За всички останали
облекла се допуска по-голяма свобода в избора на материали.
За стабилизиране на формата и укрепване на някои детайли и отворени
контури, се използват множество подлепващи материали. Те трябва да се
подберат в съответствие с разтегливостта на плетивото, с цел да се
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стабилизира формата и да се запази неговата еластичност.
При съединяване на детайлите на трикотажни изделия се използват
верижни бодови редове, за да се осигури необходимата разтегливост,
еластичност и здравина на шева. Най-често се използват и обшиващи бодови
редове клас 500 и покривни клас 600 [7].
Ролята на свързващ материал изпълняват конците, които трябва да
отговарят на технологичните особености на трикотажния плат. Важен е
изборът, както на линейната плътност, така и на суровината, от която е
изработен конеца. Използват се памучни, синтетични и копринени конци.
Трябва да се отбележи, че синтетичните конци имат редица преимущества в
сравнение с конците от естествени материали, преди всичко те са по-еластични
и това ги прави предпочитани, при изработване на съединителни шевове. Друго
тяхно предимство е, че по външен вид наподобяват конците от естествена
коприна, което ги прави приложими при изминаване на украсителни бодови
редове. В табл.2 са представени препоръчителни технологични характеристики
на конците и иглите, в зависимост от площната маса на трикотажния плат [4].
Таблица 2. Препоръчителни технологични характеристики
на шевни конци и игли
Вид трикотажен плат,
според предназначението
За дамски рокли, блузи,
туники и др.
За дамски и мъжки костюми,
сака, джемпъри и др.
За палта, якета и др.

Площна
маса, g/m2

Номер на иглата

Линейна
плътност на
конците, Tt

До 200

70, 75, 80

16 - 33

200- 300

80, 85, 90

40 - 45

Над 500

90, 100

40-50

При обработването на някои шевове за да се предотврати, тяхното
допълнително разтегляне по време на експлоатацията на облеклото е нужно
стабилизиране на формата и силуета на изделието. Това са различни отворени
контури, вратна извивка, декоративни отвори, ръкавния овал и др. За целта
шевът се стабилизира, като се пришива или подлепя с мостра от неразтеглив
материал.
Изработването на всички свивки, басти, плохи, фалти, декоративни
елементи и малки детайли се осъществява чрез технологични процеси
аналогични на тези при изделията от тъкан, като винаги се съблюдават
специфичните свойства на основния материал.
3. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ИЗРАБОТВАНЕ
НА ДАМСКА РОКЛЯ ОТ ТРИКОТАЖ С РАЗЛИЧНА СТЕПЕН НА
РАЗТЕГЛИВОСТ
С цел изучаване технологични процеси при изработване на горно облекло
от трикотажен плат са разработени и анализирани технологични
последователности на дамска рокля в три варианта. В трите вариантa се
запазва изходният проект, като вариантите се базират на различната
разтегливост на трикотажния плат, от който са изработени. Вариант А
изработен от тъкано-подобен трикотаж, В от трикотаж със средна разтегливост
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и С – с висока разтегливост.
Изследваният модел е дамска рокля в полувтален силует. Предната част е
изработена с рединготни шевове, оформящи вталяването на модела. Вратната
извивка е обработена с укроена лента. По нея и рединготните линии има
лицеви шевове. Гърбът е изработен от две части свързани, чрез среден шев.
Оформя се чрез две талийни свивки. За по-голяма свобода при движението е
изработена цепка с дължина 20 см. Ръкавите са дълги, едношевни с по три
копчета с декоративна функция, пришити върху вътрешния шев на ръкава. По
линиите на подгъва, по средния шев на гърба, вратната извивка, цепката и по
ръкавите на роклята има лицеви шевове. На фиг.1 е представена скица на
модела.

Фигура 1. Скица на изследвания модел
Разработена е технологична последователност на изделие от три вида
трикота и са сравнени технологичните процеси. Всички шевове на операциите
са представени чрез аксонометрични схеми в табл.3.
Таблица 3. Аксонометрични схеми на шевовете на варианти А, В и С
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Таблица 3. - продължение - Аксоном. схеми на
шевовете на моделни варианти А, В и С
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Таблица 3. –продължение-Аксонометрични схеми
на шевове на моделни варианти А, В и С

Представянето на всеки технологичен процес, чрез аксонометричната му
схема в таблица дава възможност нагледно да се направи сравнителен анализ
на всяка операция и нейната зависимост от вида на трикотажния плат.
4. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ
При всички съединителни шевове – раменни, по линията на ръкавния овал
и страничните шевове за варианти А и В, се използват комбиниран бодов ред401.504, а при вариант С се използват покривни бодови редове - клас 600 [1],
[2]. При вариант А е възможно да се използват двуконечен затворен бодов ред
тип 301 и триконечен обшиващ бодов ред тип 504.
За изработване на рединготния шев на варианти А и В е използван
комбиниран бодов ред - 401.504, като при вариант А е възможно шевът да се
изработи и с двуконечен затворен бодов ред тип 301 и триконечен обшиващ
бодов ред тип 504. При вариант С рединготния шев се изработва с покривен
петконечен двуиглов - 603. За вариант А е изминат и украсителен бодов ред –
двуконечен затворен бодов ред тип 301. Този бодов ред може да се използва
само при тъканоподобен трикотаж, породи малката му разтегливост.
Талийните свивки на гърба на варианти А и В се изработват аналогично на
рединготните шевове, като при вариант С свивка не се изработва. Раменните
свивки на гърба се изработват аналогично, с тази разлика, че на вариант А не
се изработва лицев шев, поради дизайнерското решение. Свивки при вариант С
не се изработват, защото при голяма разтегливост на материалите, изделията
се конструират с отрицателни прибавки за свобода и свивките могат да се
трансформират в отворените контури. Това води до промяна на модела и
корекции в конструирането и моделирането на изделието.
Поради малката разтегливост на трикотажния плат на вариант А, за поголям комфорт при експлоатация, средния шев на гърба е изработен с шлиц с
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цип. При по-голяма разтегливост на плетивото, шлиц не е необходим.
Използваните бодови редове са съответно: за вариант А – класове 301 и 401,
за В – 401.504 и за С- 603.
Вратната извивка при вариант А се изработва с окроена мостра по
технология идентична с тази при тъканите платове. При моделни варианти В и
С вратната извивка отново се обработва с окроена мостра, но се използва
покривна машина.
За обработка по линията на подгъва за вариант А се използва двуконечен
затворен бод тип 301 и триконечен обшиващ бодов ред тип 504. За изделията
на варианти В и С се използват покривни бодови редове от клас 600.
5. ИЗВОДИ
Познаването на свойствата на различните трикотажни платове е
необходимо условие за проектиране на високо качествено и комфортно
облекло, тъй като технологичните особености на процесите при изработката
могат да доведат до конструктивни изменения на първоначалния модел.
В случаите на изработване на изделие от трикотажни платове с висока
разтегливост, проектираните модели е необходимо да бъдат с минимален брой
конструктивни и декоративни срязвания.
При изработване на изделия от тъкано-подобен трикотаж могат да се
използват технологии и оборудване, идентични с тези на тъканите платове.
Това дава възможност за разширяване на асортимента на произвежданите
изделия. С повишаване разтегливостта на трикотажните платове
технологичните особености се увеличават, което води до тясно
специализиране на производството.
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CLASSIFICATION OF OBJECT AREAS OF PORK BY
SPECTRAL CHARACTERISTICS
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Abstract: More commonly used methods for non-destructive evaluation of the
condition of pork in storage period have found optical methods such as image
analysis, spectral, multispectral and hyperspectral analysis. Considerable attention is
paid to the analysis of spectral characteristics, because these methods are
accessible, the technical tools using the optical principles are facilitated by
maintenance and application. The report is a comparative analysis of the use spectral
characteristics to distinguish between object areas of pork during storage. The
absence of such an analysis would lead to an increase in measurement errors in the
application of these methods for rapid and nondestructive pork quality assessment. It
has been shown that for the separation of object areas of pork, it is appropriate to
use the kernel principal components of the spectral characteristics, because when
used for classification by a discriminant analysis and support vector machines, the
overall classification error is up to 6%.
Keywords: Pork, Spectral characteristics, Data reduction, Classification
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТНИ ОБЛАСТИ НА СВИНСКО МЕСО
ПО СПЕКТРАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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1. УВОД
Месото и месните продукти са едни от най-използваните храни в дневния
порцион на българина. Месния белтък съдържа всички незаменими
аминокиселини, необходими за нормалното функциониране на човешкия
организъм. Тези продукти са едни от най-бързоразвалящите се. Това налага
търсенето на експресни методи за оценка на тяхното качество [8].
Свинското месо е биологичен продукт, по същество със сложна структура
и цвят и променя повърхностните си характеристики при съхранение.
Посочените особености на продукта затрудняват оценката на качеството му с
технически средства. Представянето на изображения на месо в RGB цветови
модел има множество ограничения, което затруднява разпознаването на
обектни области и оценка на цветовите им характеристики. В литературата се
посочва, че при такъв тип изображения е удобно да се използва пълния
спектър на изображението [11]. Използването на пълният спектър на
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изображението изисква преобразуване на RGB стойностите в спектрални
характеристики във видимата област.
Целта на доклада е да се направи сравнителен анализ за приложението
на спектрални характеристики при разграничаване на обектни области на
свинско месо при съхранение.
2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Изследвани проби. Използвани са цветни цифрови изображения на
свинско месо, закупено от търговската мрежа, в период на съхранение от 5 дни,
в условия, несъответстващи на посочените от производителя. Съхранението е
при 20-22оС и относителна влажност на въздуха 49-51%RH. Изображенията са
предоставени от катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ към
факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.
Получаване на спектрални характеристики. Използван е пъният спектър
на изображенията. Преобразуването е направено по математическите
зависимости, представени в [3]. Приложени са функции за преобразуване при
наблюдател 2о (Stiles and Burch 2o, RGB (1955)) и осветление D65 (средна
дневна светлина с UV компонента (6500K)).
Функцията за преобразуване между RGB и XYZ цветови модел може да се
представи във вида:
𝑋𝑌𝑍 = 𝑅𝐺𝐵. 𝑀 (1)
където М е матрица за преобразуване при посочените условия за
наблюдател и осветеност и има вида:
0,5767
𝑀 = [0,1855
0,1882

0,2974
0,6273
0,0753

0,0270
0,0707]
0,9911

математически зависимости като преобразуването е възможно и в двете посоки
на равенството:
780

𝑋=∫
380

𝐴(𝜆)𝑋̅(𝜆)𝑑𝜆 ; 𝑌 = ∫

780

𝐴(𝜆)𝑌̅(𝜆)𝑑𝜆 ; 𝑍 = ∫

380

780

𝐴(𝜆)𝑍̅(𝜆)𝑑𝜆 (2)

380

където А(λ) е матрица за преобразуване на цвят към спектри на отражение
във VIS областта, за посочените наблюдател и осветеност.
За редуциране на обема от получените спектрални данни са използвани
три метода: площ под крива; латентни променливи; ядрен анализ на главните
компоненти.
За описание на спектралните характеристики на обектните области е
използван коефициент „площ под крива“ (AUC) [9]. Критерият площ под крива
(AUC) се използва при идентификацията на процеси, за тяхното сравнение. Тя
се дефинира в интервала [a,b] като:
𝑏

𝐴𝑈𝐶 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

(3)

𝑎

Латентни променливи, получени по метод частична регресия на наймалките квадрати (PLS) [4]. Регресията PLS (Partial least-squares) е техника,
използвана за данни, които съдържат корелирани прогнозиращи променливи.

274

th

27 INTERNATIONAL CONFERENCE „MANAGEMENT AND QUALITY” for YOUNG SCIENTISTS
11 ÷ 12 May 2018, Yambol, Bulgaria

Тази техника конструира нови прогнозни променливи, известни като компоненти
като линейна комбинация на оригиналните прогнозни стойности. PLS
конструира тези компоненти като приема наблюдаваните стойности, което води
до получаване на по-точен модел с по-добро прогнозиране.
Ядреният анализ на главните компоненти (kPCA) [6] представлява
разширение на PCA, използващо техники на ядрените методи. Използвайки
едно ядро, оригиналната PCA трансформация се извършва в ново
пространство с висока размерност (пространство, възпроизвеждащо ядрата –
reproducing kernel Hilbert space), с нелинейно картографиране на входните
данни.
PCA стартира с изчисляването на ковариационнaта матрица C на
матрицата X на входните данни с размерност mxn:
𝑚

1
𝐶 = ∑ 𝑥𝑖 𝑥𝑖 𝑇
𝑚

(4)

𝑖=1

След това данните се проектират върху първите k собствени вектори на
матрицата. KPCA започва с изчисляването на ковариационнaта матрица C на
данните, след като те са трансформирани в едно пространство Φ(x) с висока
размерност:
𝑚

1
𝐶 = ∑ 𝛷(𝑥𝑖 )𝛷(𝑥𝑖 )𝑇 (5)
𝑚
𝑖=1

След това трансформираните данни се проектират върху първите k
собствени вектори на матрицата, подобно на PCA. Използва се методът Kernel
trick за да разложи част от изчисленията така, щото целият процес да бъде
реализиран без действително да се изчислява Φ(x). Φ трябва да бъде избран
като известно ядро.
За класификация са използвани методите: наивен Бейсов класификатор;
дискриминантен анализ; метод на опорните вектори.
Наивен Бейсов класификатор [1]. Един от класическите алгоритми в
машинното обучение е Наивният Бейсов класификатор, който се базира на
теоремата на Бейс за определяне на апостериорната вероятност за настъпване
на дадено събитие. Приемайки „наивното” предположение за условна
независимост между всяка двойка атрибути, Наивният Бейсов класификатор се
справя ефективно с твърде голямото количество на атрибутите за описание на
един пример, т.е. с т.нар. „проклятие на размерността”. Теорема на Бейс:
𝑃(𝑦 = 𝑐|𝑥) =

𝑃(𝑥|𝑦 = 𝑐)𝑃(𝑦 = 𝑐)
(6)
𝑃(𝑥)

където: Р(у=c|x) е вероятността обект да принадлежи на клас с
(апостериорна вероятност на класа); P(x|y=c) – вероятността обекта х да среща
в средата на обекта на класа с; P(y=c) – безусловна вероятност да се среща
обект у в клас с (априорна вероятност на класа); P(x) – безусловна вероятност
на обекта х
Целта на класификацията се състои в това, да се определи към какъв клас
принадлежи обекта х. Следователно е необходимо да се намери вероятностен
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клас на обекта х, т.е. необходимо е от всички класове да се избере този, който
дава максимална вероятност Р(у=c|x).
𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥
𝑐𝑜𝑝𝑡 =
𝑃(𝑥|𝑦 = 𝑐)𝑃(𝑦 = 𝑐) (7)
𝑐∈𝐶
Дискриминантен анализ [5]. Дискриминантният анализ е многомерен
анализ на данни, който се използва, когато има нужда от „прогнозиране”
стойностите на групираща променлива. Това се нарича още класификация или
разпознаване на образи. В линейният дискриминантен анализ се строят
линейни дискриминантни функции от предикторите. Целта е да се получи
правило за причисляване на едно ново наблюдение към даден клас.
Причисляването или „разпределянето” към определен клас характеристики е
необходимо и относно настоящата разработка.
При дискриминантният анализ са използвани следните разделящи
функции:
 Quadratic – квадратична разделяща функция (от втора степен),
разпределя данни с многовариантна нормална плътност чрез
изчисление на ковариацията и ги събира в група;
 Diagquadratic – подобен е на квадратичната разделяща функция, но
използва изчисляване на диагонал на ковариационна матрица
(диагонална нелинейна разделяща функция);
 Mahalanobis – разделя данните в групи чрез разстояние на Махалонобис
като определя ковариацията в данните.
Метод на опорните вектори (SVM) [2]. Оригиналният алгоритъм на SVM
метода е линеен, но са разработени и нелинейни такива. При нелинейният
алгоритъм данните са разделени с нелинейна кернел (ядрена) функция. Това
позволява на алгоритъма да напасне хиперравнина с най-голямо разделение
между двата класа в трансформираното признаково пространство.
Нелинейната ядрена функция може да бъде хомогенна полиномна,
нехомогенна полиномна, Гаусова радиална базисна и хиперболична. При
обучението на един SVM класификатор с ядрена функция са налице два
параметъра за настройка: Capacity и gamma. Значението на параметърът
Capacity – C, който е общ за всички типове SVM, се отчита по време на фазата
на обучение на класификатора и се изразява в даване на приоритет на един от
двата фактора – минимизиране броя погрешно класифицирани обекти от
обучаващата
извадка
или
фактора
сложност
на
синтезираната
хиперповърхнина.
При използване на кернел (ядрен) метод на опорните вектори (kSVM) се
осъществява нелинейно преобразуване на оригиналните данни в друго
пространство с по-висока размерност, където обектите са линейно разделими.
При SVM по опорни точки, които представляват гранични точки за даден клас
данни в многомерното пространство на признаците, могат да се изчислят
хиперповърхнини разделящи класовете, за които дистанцията между границите
за двата класа да е максимална.
Според типа на избраната кернъл функция Φ, се конструират няколко типа
класификатори (линеен, радиално-базисна функция, полиномен, невронна
мрежа). Избира се ширина σ, и кернъл функция със следния общ вид:
𝐾(𝑥, 𝑦) = (𝑥 𝑇 𝑦 + 𝐶)𝑑 (8)
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където К е ядрена функция; х и у са входни вектори (вектори от признаци,
определени чрез обучаващата извадка; С>0 е константа. При С=0 ядрото е
хомогенно.
При SVM анализа са използвани следните разделящи функции:
 Quadratic – квадратична разделяща функция (от втора степен),
разпределя данни с многовариантна нормална плътност чрез
изчисление на ковариацията и ги събира в група;
 Polinomial – полиномна разделяща функция;
 RBF – разделяща функция, определена чрез радиални базисни
елементи.
Оценката на работата на използваните класификатори е направена
чрез обща грешка на класификация, която се описва с формулата:
∑𝑛𝑖=1(∑𝑛𝑘=1 𝑦𝑖𝑘 − 𝑦𝑖𝑖 )
е=
. 100, % (9)
∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑘=1 𝑦𝑖𝑘
където уik е брой проби от клас i, класифицирани от класификатора в клас k; уii
– брой правилно разпознати проби; k=1...n – брой неправилно отнесени в даден
клас i спрямо общият брой проби; n – брой класове.
3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
Направен е анализ на възможността за разграничаване на обектни
области по повърхността на свинско месо по данни от спектрални
характеристики.
На фигура 1 са представени примери за разделимост между месна, костна
тъкани и преходни области с наивен Бейсов класификатор. Използваните
методи за редуциране на обема от данни на спектралните характеристики са
кернел вариант на главни компоненти и площ под крива.

а) месна тъкан и преходна област по
kPCA, между 3-ти и 5-ти ден от
съхранението, е=0%

б) месна и костна тъкани по AUC,
между 1-ви и 3-ти ден
от съхранението, е=4%

Фиг.1. Пример за разделимост между обектни области на
свинско месо с наивен Бейсов класификатор
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В таблица 1 са нанесени резултатите за обща грешка на класификация
е,% при използване на площ под крива, латентни променливи и кернел вариант
на главните компоненти за класификация с наивен Бейсов класификатор.
Представени са обектните области, методите за редуциране на данни и
минималната и максималната стойност на посочената грешка.
Таблица 1. Резултати от класификация с наивен Бейсов класификатор (е,%)
Метод за редуциране на данни
AUC
LV
kPCA
min
25%
0%
0%
M-M между дни
max
41%
0%
0%
min
41%
0%
0%
M_M съседни дни
max
70%
2%
0%
min
0%
2%
0%
M-Mз между дни
max
0%
4%
0%
min
0%
0%
0%
M_Mз съседни дни
max
0%
8%
0%
min
0%
0%
0%
М-Мз в един ден
max
0%
4%
0%
min
0%
0%
0%
M-К между дни
max
4%
10%
0%
min
0%
0%
0%
M-К съседни дни
max
8%
6%
0%
min
0%
0%
0%
М-К в един ден
max
8%
12%
0%
min
8%
0%
0%
M-П между дни
max
50%
0%
0%
min
12%
0%
0%
M-П съседни дни
max
50%
0%
0%
min
29%
0%
0%
М-П в един ден
max
29%
0%
0%
М - месна тъкан; Мз - Мастна тъкан; К - костна тъкан; П - преходни области;
AUC - площ под крива; LV - латентни променливи; kPCA - кернел PCA с
полиномен кернел; min - минимална стойност; max - максимална стойност
От направеното частично изследване относно възможността за
различимост както на данните по дни в рамките на определена обектна област,
така и по обектни области в определен ден от съхранението на свинско месо,
беше установено, че когато тези две задачи се решават върху данните за площ
под крива на спектралните характеристики на изследваните обектни области,
грешките от припокриване на класовете са значително по-големи от грешките,
получени на базата на данните за латентните променливи и кернел-главните
компоненти на спектралните характеристики. Затова е направено изследване
за различимост на класовете с нелинеен дискриминантен анализ и кернел
вариант на метод на опорните вектори само за данните от латентни
променливи и кернел-главни компоненти.
На фигура 2 е представен пример за класификация на обектни области с
дискриминантен анализ и метод на опорните вектори. От представения пример се
вижда, че при еднакви други условия при метода на опорните вектори се получава

278

th

27 INTERNATIONAL CONFERENCE „MANAGEMENT AND QUALITY” for YOUNG SCIENTISTS
11 ÷ 12 May 2018, Yambol, Bulgaria

обща грешка на класификация е=2%, а при дискриминантния анализ е=4%.

а) дискриминантен анализ,
Б) SVM, месо-кост, LV, в 4-ти ден,
месо-кост, LV, в 4-ти ден, е=6%
е=2%
Фиг.2. Пример за разделимост между обектни области
на свинско месо с класификатори
Таблица 2. Резултати от класификация с дискриминантен анализ
и метод на опорните вектори (е,%)
Класификатор
Метод за редуциранена данни
Разделяща функция
min
M-M между дни
max
M_M съседни min
дни
max
M-Mз между min
дни
max
M_Mз съседни min
дни
max
М-Мз в един min
ден
max
min
M-К между дни
max
M-К съседни min
дни
max
min
М-К в един ден
max
min
M-П между дни
max
M-П съседни min
дни
max

DA-NL
LV
Q
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

DQ
0%
0%
0%
2%
0%
4%
0%
8%
0%
0%
0%
8%
0%
4%
0%
12%
0%
0%
0%
0%

kSVM

kPCA poly
M
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Q
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
279

DQ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

M
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

LV
Q
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

poly RBF
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
4% 6%
0% 0%
0% 2%
0% 0%
2% 2%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
2% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%

kPCA poly
Q
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

poly RBF
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
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min 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
max 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
М - месна тъкан; Мз - Мастна тъкан; К - костна тъкан; П - преходни области;
AUC - площ под крива; LV - латентни променливи; kPCA - кернел PCA с
полиномен кернел; DA-NL - нелинеен дискриминантен анализ; kSVM - керенел
метод на опорните вектори; min - минимална стойност; max - максимална
стойност

М-П в един ден

В таблица 2 са нанесени резултатите за обща грешка на класификация
е,% при използване на латентни променливи и кернел вариант на главните
компоненти за класификация с нелинеен дискриминантен анализ и кернел
вариант на метод на опорните вектори. Представени са обектните области,
методите за редуциране на данни и минималната и максималната стойност на
посочената грешка.
Установена по-добра разделимост на данните при използване на kSVM
класификатор, отколкото при DA-NL класификатор. И това е напълно обяснимо
с факта, че условията за отделимаст на данните, реализирана посредством DANL класификатор, са по-тежки от условията за нелинейна отделимост,
реализирана посредством kSVM класификатор.
Получените резултати потвърждават представените в [7] и [10] където
авторите посочват, че при използване на kSVM се получават по-ниски
стойности на общата грешка на класификация (е=0-10%) в сравнение с
използването на линеен или нелинеен вариант на дискриминантния
класификатор.
Латентните променливи са силно зависещи и пряко съответстват на
спектралните характеристики [4]. Затова при класификация с тях се получават
по-големи грешки в сравнение с кернел РСА и латентните променливи, където
се ползва по-сложна процедура за изчисление.
4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от изследването, както за различимост на данните по дни в
рамките на определена обектна област, така и за различимост между
отделните обектни области в определен ден от съхранението на свинско месо,
показват, че по-добри резултати се получават в
изследванията, базирани на VIS спектрални данни, редуцирани с метод
кернел вариант на главните компоненти. Това е очакван резултат, тъй като
основната част от изследваните свойства на продуктите, са видими свойства.
т.е. те могат да бъдат анализирани във видимия спектър на отразената
светлина.
Установена е по-добра разделимост на данните за изследваните класове
обекти при използване на kSVM класификатор, отколкото при нелинеен
дискриминантен такъв. Това е обяснимо с факта, че условията за отделимoст
на данните, реализирана посредством дискриминантен класификатор, са потежки от условията за нелинейна отделимост реализирана посредством kSVM
класификатор.
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Abstract:
Bioethanol is one of the most promising alternative biofuels. Although the
energy equivalent of ethanol is 68% lower than that of petroleum fuel, the combustion
of ethanol is cleaner (because it contains oxygen) and thus it is recognized as a
potential biofuel alternative to gasoline. Bioethanol production poses different
challenges that require an integrated approach.
This paper focuses on designing mathematical model of an integrated
bioethanol supply chain (IBSC) that will account for economic and environmental
aspects of sustainability. Wheat, corn, sugar and potatoes are used as raw materials
for bioethanol production. The model considers key supply chain activities including
biomass harvesting/processing and transportation. The model uses the delivered
feedstock cost, energy consumption, and GHG emissions as system performance
criteria. The utility of the supply chain simulation model is demonstrated by
considering a biomass supply chain for a biofuel facility in Bulgarian scale. The
results show that the model is a useful tool for supply chain management, including
selection of the optimal bioethanol facility location, logistics design, inventory
management, and information exchange. The mathematical model is developed
using GAMS software and represents a complete decision-making tool.
Keywords: Bioethanol production, Supply Chain, First Generation Bioethanol,
MILP Model.

1. INTRODUCTION
The dynamic development of the transport sector has led to a steady increase
in the need for new quantities and types of fuel. This inevitably leads to a reduction in
the raw material base for conventional fuels. Biofuels are seen as an alternative to
petroleum fuels as their direct substitute or additive. The production of biofuels from
renewable raw materials creates prerequisites for generating economic benefits and
protecting the environment by reducing harmful emissions [1]. Therefore, the
European Union requires their use to reach 10% by 2020 [2]. The main raw material
for the production of biofuels is biomass. It is a renewable resource that takes up CO 2
in its photosynthesis and is released during burning. In this way, the environment is
not burdened by additional emissions. Bioethanol is a substitute of gasoline and it is
mainly used as E5 and E10 with 5 and 10% ethanol. Higher concentrations cannot
be used in internal combustion engines except hybrid vehicles. It can be produced
from energy crops, lignocellulosic waste and algae. Depending on the raw material
used, bioethanol is first, second and third generation.
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Energy crops are divided into two types: saccharides (sugar beet and cane) and
starchy raw materials (corn, wheat, potatoes and barley). Their great advantage is
that they are grown in most parts of the world. Their main disadvantage is that they
compete with the food industry and the land needed to grow food. Another
disadvantage is emissions emitted during their cultivation (from fertilizers and
pesticides used).
Lignocellulosic waste is also divided into 2 categories: agricultural (maize cobs,
wheat straw and rice husks) and wood waste (shavings, waste paper, etc.). Their
advantage is the low cost. The disadvantage is that they are scattered and require
higher cost stages of pretreatment, which will result in higher ethanol being obtained.
Bioethanol from the third generation is derived from algae. This raw material has
many advantages; it is not seasonal and is easy to grow. They are not yet used for its
production on an industrial scale.
Table 1. Major Bioethanol producers in Europe (millions liters)

France
Germany
United Kingdom
Hungary
Belgium
Netherlands
Spain
Poland
Austria
Total

2011

2012

2013

2014

2015

2016

846
730
89
190
400
275
464
174
216
4 329

829
776
215
291
410
451
381
218
216
4 658

995
851
278
392
451
524
442
242
223
5 000

1 018
920
329
456
557
520
455
181
230
5 253

1 039
937
538
589
557
563
494
220
223
5 316

1 040
935
660
590
570
445
328
240
230
5 165

Bioethanol in Europe is mainly produced from a grain and sugar beet
derivatives. Wheat is used primarily as raw material in Germany, France and the UK,
while maize in Central Europe. The advantage of using the grain is the residue that is
obtained and used as animal feed and leads to a reduction in the cost of the final
biofuel.
Sugar beet as a raw material is used in France, Germany, Great Britain, the
Czech Republic and Belgium, but in very small quantities because of competitive
grain prices. Bulgaria has enough capacity to produce biofuels, but they are not
currently being used. Raw materials for bioethanol production are local. Larger
cereals such as wheat and corn are grown. The main stages of bioethanol production
are: pre-treatment, fermentation, distillation and dehydration. In order to obtain cheap
and affordable fuel, good coordination is needed between the different stages. This
can be done by design of a Supply Chain (SC), where different problems need to be
addressed.
2. AIM
The aim of this paper is to create a systemic approach to management of SC in
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the production of first-generation bioethanol. A mathematical model has been
developed, based on which production processes are considered and managed as a
single system. This reduces the cost of production and reduces the emissions
generated by the individual production stages.
3. PROBLEM STATEMENT
The problem addressed in this work can be formally stated as follows. Given
are a set of biofuel crops that can be converted to bioethanol. These include
agricultural feedstock’s e.g. wheat, corn, etc. A planning horizon of one year for
government regulations including manufacturing, construction and carbon tax is
considered. An IBSC network superstructure including a set of harvesting sites and a
set of demand zones, as well as the potential locations of a number of collection
facilities and bio refineries are set. Data for biofuel crops production and harvesting
are also given. For each demand zone, the biofuel demand is given, and the
environmental burden associated with bioethanol distribution in the local region is
known. For each transportation link, the transportation capacity, available
transportation modes, distance, and emissions of each transportation type are
known.
3.1.

General formulation of the problem
The overall problem can be summarized, as follows:
 Optimal locations of biofuel production centers,
 Demand for petroleum fuel for each of the demand centers,
 The minimum required ratio between petroleum fuel and biofuel for blending,
 Biomass feedstock types and their geographical availability,
 Specific Green House Gas (GHG) emission factors of the biofuel life cycle
stages,
 Potential areas where systems for utilization of solid waste from production
can be installed.

The objectives are to minimize total cost of an IBSC by optimizing the following
decision variables:
 Supply chain network structure,
 Locations and scales of bioethanol production facilities and biomass
cultivation sites,
 Flows of each biomass type and bioethanol between regions,
 Modes of transport for delivery for biomass and bioethanol,
 The GHG emissions for each stage in the life cycle,
 Supply strategy for biomass to be delivered to facilities,
 Distribution processes for biofuel to be sent to demand zones.
4. MODEL FORMULATION
The role of the optimization model is to identify what combination of options is
the most efficient approach to supply the facility. The problem for the optimal location
of bioethanol production plants and the efficient use of the available land is
formulated as an MILP model with the following notation:
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Figure 1. Superstructure integrated bioethanol supply chain (IBSC)
4.1. Mathematical model description
To start with the description of the MILP model, we first introduce the
parameters, that are constant and known a priori, and the variables that are subject
to optimization. Then we describe step by step the mathematical model by presenting
the objective function and all constraints. First of all, the set of time intervals of the
planning horizon t  1,2,...,T  is introduced.
In this article the mathematical model that is used in the network design is
described. Before describing the mathematical model, the input parameters, the
decision variables, and the sets, subsets and indices are listed below. The
assessment of IBSC production and distribution of bioethanol will be made by
environmental, economic and social criteria.
4.2. Model of total environmental impact of IBSC
The environmental impact of the IBSC is measured in terms of total GHG
emissions ( kg CO2  eq ) stemming from supply chain activities and the total emissions
are converted to carbon credits by multiplying them with the carbon price at the
market.
The environmental objective is to minimize the total annual GHG emission
resulting from the operations of the IBSC. The formulation of this objective is based
on the field-to wheel life cycle analysis, which takes into account the following life
cycle stages of biomass-based liquid transportation fuels:
 biomass cultivation, growth and acquisition,
 biomass transportation from source locations to facilities,
 transportation of bioethanol facilities to the demand zones,
 solid waste transportation from bioethanol facilities to utilization plants,
 local distribution of liquid transportation fuels in demand zones,
 emissions from bioethanol and gasoline usage.
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Ecological assessment criteria will represent the total environmental impact at
work on IBSC through the resulting GHG emissions for each time interval t . These
emissions are equal to the sum of the impact that each of the stages of life cycle has
on the environment. The GHG emission rate is defined as follows:
TEIt  ELSt  ELBt  ELDt  ETAt  ETEt  ETDt  ETWt  ETUt  ETVt  ECARt  ESWt

(1)

where,
TEIt
Total GHG impact at work on IBSC for each t T . [ kg CO2  eq d 1 ],
ELSt
GHG impact of growing biomass (Wheat, Corn, Sugar and Potatoes),
ELBt
GHG impact of production of bioethanol,
ELDt
GHG impact of production of petroleum gasoline,
GHG impact of Transportation biomass,
ETAt
ETEt GHG impact of Transportation bioethanol,
ETDt
GHG impact of Transportation gasoline,
ETWt GHG impact of Transportation of solid waste,
ETU t GHG impact of Transportation of straw,
ETVt
GHG impact of Transportation of Wheat, Corn, Sugar and Potatoes for
food security,
ECARt GHG impact of Usage bioethanol and gasoline
GHG impact of utilization solid waste.
ESWt
4.3. Model of total cost of a IBSC
The annual operational cost includes the biomass feedstock acquisition cost,
the local distribution cost of final fuel product, the production costs of final products,
and the transportation costs of biomass, and final products. In the production cost,
we consider both the fixed annual operating cost, which is given as a percentage of
the corresponding total capital investment, and the net variable cost, which is
proportional to the processing amount. In the transportation cost, both distance-fixed
cost and distance-variable cost are considered. The economic criterion will be the
cost of living expenses to include total investment cost of bioethanol production
facilities and operation of the IBDS. This price is expressed through the dependence is:
TDCt  TICt  TIWt  TPCt  TPWt  TTCt  TTAXBt  TLt , t

where,
TDCt
TICt
TIWt

(2)

Total cost of an IBSC for year [ $ year1 ];
Total investment costs of production capacity of IBSC per year [ $ year1 ];
Total investment costs of solid waste plants per year [ $ year1 ];
TPCt
Production cost for biorefineries [ $ year1 ];
TPWt
Production cost for solid waste plants [ $ year 1 ];
TTC t
Total transportation cost of a IBSC [ $ year1 ];
TTAXBt A carbon tax levied according to the total amount of CO2 generated in
the work of IBSC [ $ year1 ];
TLt
Government incentives for bioethanol production and use [ $ year1 ].
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4.4. Model of social assessment of a IBSC Jobt , [ Number of Jobs]
The IBSC Social Assessment Model is to determine the expected total number
of jobs created ( Jobt ) as a result of the operation of all elements of the system during
its operation.
(3)
Jobt  NJ 1t  LTt NJ 2t  LTt NJ 3t , t
where the components of Eq(3) are defined according to the relations for each time
interval,
NJ1t number of jobs created during the installation of bioethanol refineries and
solid waste plants,
NJ 2t number of jobs created during the operation of bioethanol refineries and
solid waste plants,
NJ 3t number of jobs created by cultivation bioresources for bioethanol
production,
Duration of time intervals [ year ]
LTt
4.5. Restrictions
 Plants capacity limited by upper and lower constrains
 Limits on IBSC Flow Acceptability
 A limitation guaranteeing the regions' needs for straw for technical needs and
utilization
 Solid waste plants capacity limited by upper and lower constrains
 Logical constrains
 Transport links
 Restriction for total environmental impact of all regions
 Mass balances between bioethanol plants and biomass regions
 Mass balances between bioethanol plants and customer zones
 Limitation guaranteeing crop rotation
 Model of constraints for energy balances
 Model of constraints for total cost of a BSC network.
4.6. Economic objective function
The objective function associated with the minimization of the economic costs
includes all the operating costs of the supply chain from purchase of the biomass
feedstock to transportation of the final product, as well as the investment cost of
biorefineries. The costs of the supply chain are include the cost of raw material, the
transport of raw material to the facilities, the cost of transport to the biorefineries, the
cost of transformation into bioethanol and the cost of final transport to the blending
facilities. The economic objective is to minimize the total annual cost over the entire
timeframe.
(4)
COST   LTtTDCt 
tT

4.7. Environmental objective function
The environmental objective function corresponds to the minimization of the
entire environmental impact measured through the Eco indicator 99 method. The
cumulative environmental impact of system performance defined as the amount of
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carbon dioxide equivalent generated over the whole life cycle and during its
operation, is expressed by means of the equation:
ENV   LTtTEIt 

(5)

tT

4.8. Social objective function
As an estimate of the social impact of the system work, the exact coefficients
that account for indirect jobs in the local economy are used. Then, the social impact
(in terms of jobs) is determined according to the relationship [ Number of Jobs ]:
JOB   LTt Jobt 

(6)

tT

5. OPTIMIZATION PROBLEM FORMULATION
The problem for the optimal design of an IBSC is formulated as a MILP model
for the objective function of Minimizing cost. The task of determining the optimal
location of facilities in the regions and their parameters is formulated as follows:
 Find : X t Decision variablesT 


MINIMIZE COST   ( Eq.4) 
s.t. : System of Re strictions 



(7)

The problem is an ordinary MILP and can thus be solved using MILP
techniques. The present model was developed in the commercial software GAMS [5].
6. CASE STUDY: POTENTIAL BBIOETHANOL PRODUCTION IN BULGARIA FOR
2016-2020
Two major types of biomass resources, Wheat, Corn, Sugar and Potatoes for
production of first generation bioethanol are used.
6.1. Model input data
Bulgaria has 27 regions. In this case study, each region is considered to be a
feedstock production region, a potential location of a biorefinery facility and a
demand zone. In other words, the biofuel supply chain network consists of 27 areas
for feedstock production, 27 potential biorefinery locations, 27 demand zones, 4
potential solid waste utilization zones and 3 regions for the production of petroleum
fuels. For the purposes of this study, data on population, cultivated area, as well as
the free cultivated area, which in principle can be used for the production of energy
crops for bioethanol production are taken from [4]. For 2016, the consumption of
petroleum gasoline for transportation in the country which is 521,985 tons and for the
next years it is: 2017→564,993 t, 2018→593,224 t, 2019→622,883 t, 2020→654,032
t. For the purposes of this study, it is assumed that the consumption of gasoline for
each region is approximately proportional to its size.
6.2. Computational results and analysis
The mathematical model proposed in section 4 of this work was used to solve
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the case study on the conditions of Bulgaria. The wain results are presented here
under.
Table 2: Flow rate ( ton/ day ) of biomass from growing region to bioethanol plants
and Bioethanol production (Plant-R-XX) for 2020
ton/ day

Bioethanol
Energy crops
plants
Wheat

Corn

Plant-R-20
Plant-R-8
Plant-R-21
Plant-R-22
Plant-R-23

1.00
1.00
1.00
1.00

R-26 to R-20 80.66
R-12 to R-8
251.04
R-21 to R-21 88.27
R-14 to R-22 83.83
R-3 to R-23
94.16

ton/Year
Transport Bioethanol
Sugar Potatoes
production
1.00
1.00
Tractor 7708.66
1.00
1.00
Tractor 23511.52
1.00
Tractor 8414.19
1.00
Tractor 8002.19
Tractor 8960.40

Table 3: Summary of computational results in case - Minimum Annualized Total Cost
Years
Total investment cost
($/year)106
Total production cost of a
IBSC ($/year)106
Total biomass cost of a IBSC
($/year)106
Total transport cost fuel
(Gasoline) ($/year)106
Carbon tax levied in the work
of IBSC ($/year)106
Government incentives for
bioethanol prod. ($/year)106
TOTAL COST ($/year)106
SUM BIOFUELS Land all
regions (Wheat) (ha)
SUM BIOFUELS Land all
regions (Corn) (ha)
SUM BIOFUELS Land all
regions (Sugar) (ha)
SUM BIOFUELS Land all
regions (Potatoes) (ha)
TOTAL BIOETHANOL
PRODUCTION (ton/Year)
TOTAL GAZOLINE NEED
(ton/Year)
Proportion
Bioethanol/Gasoline (%)

2016

2017

2018

2019

2020

18.530

4.300

0

0

0

3.081

4.020

4.946

5.962

7.074

13.037

16.939

20.789

25.042

29.705

9.511

10.416

10.869

11.340

11.831

2.853

3.720

4.569

5.503

6.527

2.119

2.765

3.403

4.101

4.867

49.131

42.163

44.576

51.957

60.004

16621.62 21720.07 26908.31 32598.00 38828.52
195.69

244.62

244.62

244.62

244.62

410.71

482.14

482.14

482.14

482.14

410.71

482.14

482.14

482.14

482.14

24650

32160

39570

47697

56596

506854

545253

568935

593606

619293

6%

7%

8%

9%

10%
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Figure 2: Optimal BG IBSC configuration for 2020
6.3. Conclusions
Analyzing the results of the investigation, we found that the available
agricultural land in BG is giving an opportunity for producing sufficient amount of
biological feedstock for production of the needed quantity of bioethanol in order to
satisfy the BG needs and to reach the required quota of 10 % for liquid biofuel at
2020.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ В ПРЕЦИЗНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
проф. д-р Пламен Даскалов
Русенски университет „Ангел Кънчев“
Резюме: В доклада е направен анализ на най-новите достижения в
областта на информационните технологии и изкуствения интелект в
прецизното земеделие и са дадени конкретни форми и места на
приложението им.
Ключови думи: информационни технологии, изкуствен интелект,
земеделие
APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND
ARTIFICIAL INTELLECT IN PRECIOUS AGRICULTURE
Prof. Dr. Plamen Daskalov
Ruse University "Angel Kanchev"
Abstract: Application of information technology and artificial intelligence in clear
agriculture
The report analyzed the latest achievements in the field of information
technology and artificial intelligence in precision agriculture and given the specific
forms and places of their application
Key words: information technology, artificial intelligence, agriculture
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЯТЪРНИЯ
ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ВЪВ ФТТ – ЯМБОЛ
Атанас Атанасов, Таня Пехливанова
Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол
Резюме: В работата се анализирани възможностите за използване на
вятърния потенциал за получаване на електроенергия. Резултатите от
изследването показват, че е възможно да се добие енергия за нуждите на
ФТТ-Ямбол.
Ключови думи: изследване, вятърен потенциал, електроенергия
STUDY THE POSSIBILITY OF USING THE WIND POTENTIAL
OF PRODUCTION OF ELECTRIC ENERGY IN FTT – YAMBOL
Atanasov A., Tanya Pehlivanova
Faculty "Engineering and Technology" – Yambol
Summary: The paper analyzes the possibility of using the wind potential of
electricity. The results of the study showed that it is possible to obtain energy for the
needs of FTT-Yambol.
Key words: research, generator with high potential, electricity
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ИЗСЛЕДВАНЕ КОЕФИЦИЕНТА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ
НА ТЕРМОПОМПЕН АГРЕГАТ ВЪЗДУХ-ВОДА
Иван Бинев, Таня Пехливанова
Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол
Резюме: Важно значение имат термопопените агрегати Въздух-вода
за националното стопанство. В тази връзка е изледван един от найважните показатели з-коефициент на термопомпет агрегат въздух-вода.
Ключови думи: коефициент на преобразуване, термопомпен агрегат,
изследване
INVESTIGATION OF CONVERSION FACTOR
THERMOPOMPES UNIT AIR TO WATER
Ivan Binev, Tanya Pehlivanova
Faculty "Engineering and Technology" – Yambol
Summary: Important are thermal foam air-water units for the national economy.
In this regard, isledon one of the most important indicators of z-ratio thermopane unit
air to water.
Key words: conversion factor, thermal unit, research

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ
ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА СГРАДАТА НА ФТТ – ЯМБОЛ
Иван Бинев
Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол
Резюме: В работата е анализирана възможността за използване на
подземните води, които да се използват за отопление на сградите на
Факултет „ТТ”-Ямбол
Ключови думи: подземни води, отопление, сгради
THE POSSIBILITY OF USING GROUNDWATER FOR
BUILDING HEATING FTT – YAMBOL
Ivan Binev
Faculty of Engineering and Technology - Yambol
Abstract: The paper analyzes the possibility of using groundwater, which is
used to heat buildings at the Faculty of "TT" - Yambol
Key words: underground water; heating, buildings
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ БИОМАСА
Мирослав Биларев
Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол
Резюме: В доклада са анализиране възможностите за генериране на
електроенергия от биомаса, продукт, който се намира у нас в земеделието
и горските стопанства
Ключови думи: електроенергия, биомаса, генериране, възможности за
оползотворяване

THE POSSIBILITY OF GENERATION OF ELECTRICITY FROM BIOMASS
Miroslav Bilarev
Faculty of Engineering and technology-Yambol
Abstract: The report analyzed the possibilities for generating electricity from
biomass, a product that is in our agriculture and forestry
Key words: electricity, biomass, creating opportunities for recovery

ANALYSIS OF THE POTENTIAL AND POSSIBILITIES
FOR USE OF GEOTHERMAL ENERGY
Julia Council, Neli Georgieva, Evgenia Ivanova
Department "Technique and technology" – Yambol
Abstract: The paper provides a deep analysis of the potential for the use of
geothermal energy, and obtained important conclusions and proposals for the theory
and practice.
Key words: potential, geothermal energy, analysis, proposals
АНАЛИЗ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ
Юлия Кансил, Нели Георгиева, Евгения Иванова
Факултет "Техника и технологии" - гр. Ямбол
Резюме: Докладът дава задълбочен анализ на потенциала за
използване на геотермалната енергия и са направени важни изводи и
предложения за теорията и практиката.
Ключови думи: потенциал, геотермална енергия, анализ, предложения
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RATING OF THE KORKYT ATA KYZYLORDA STATE UNIVERSITY
IN THE CONTEXT OF EDUCATION QUALITY ASSESSMENT
Zhanna Zhaksylykova, Zhanna Iztleuova, Elena Milova
Kyzylorda State University, Kazakhstan
Summary: The report analyzes the rating of a particular University in the
context of assessing the quality of education .Offered an interesting assessment of
factors influencing pagerank.
Key words: assessment; assessment; quality; University; education
ОЦЕНКА НА ДЪРЖАВНИЯ УНИВЕРСИТЕТ "КОРКИТ АТА КЪЗЪЛОРДА"
В КОНТЕКСТА НА ОЦЕНКАТА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Жана Жаксиликова, Жана Излютова, Елена Милова
Държавен университет в Къзълорда, Казахстан
Резюме: Докладът анализира рейтинга на определен университет в
контекста на оценката на качеството на образованието. Предложена е
интересна оценка на факторите, влияещи на качеството на образованието.
Ключови думи: оценка, оценяване, на качеството; университет;
образование

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦВЕТОВЕ И ШРИФТОВЕ В
РЕКЛАМАТА НА СТУДИО ЗА КРАСОТА
Таня Иванова
Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол
Резюме: В работата се дават резултатите от изследването на
цветовете и рекламите на студио за красота и са предложени най-добрите
цветови гамми и шрифтови за използване при разкрасяване.
Ключови думи: цветове; шрифтове; реклама; красота

STUDY THE COLORS AND FONTS IN THE ADVERTISING STUDIO OF BEAUTY
Tanya Ivanova
Faculty of Engineering and Technology - Yambol
Summary: In the given work the results of a study of color and ads beauty and
was offered a better color range and scriptui to use when decorating.
Key words: color; fonts; advertising; beauty
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BENCHMARKING AS A METOD OF ADAPTATION OF
ORGANIZATIONS TO DYNAMIC BUSINESS CHANGES
Andrea Dobrosavljevic, Snezana Urosevic
University of Belgrade, Faculty of Bor, Serbia
Summary: The work carried out a deep analysis of the method of adaptation of
the organization in the dynamic changes in the business situation in the market.
On the basis of the study, conclusions and proposals for process management
were obtained.
Key words: analysis, method, organization, dynamic changes, business
БЕНЧМАРКИНГЪТ КАТО МЕТОД ЗА АДАПТИРАНЕ НА
ОРГАНИЗАЦИИТЕ КЪМ ДИНАМИЧНИТЕ БИЗНЕС ПРОМЕНИ
Андреа Добросавлиевич, Снежана Урошевич
Белградски университет, Факултет в Бор, Сърбия
Резюме: Работата показва извършения задълбочен анализ на метода
за адаптиране на организацията към динамичните промени в бизнес
ситуацията на пазара.
Въз основа на проучването, са получени изводи и предложения за
управление на процесите.
Ключови думи: анализ; метод, организация, динамични промени, бизнес

THE QUALITY CONTROL AND QUALITY MANAGEMENT IMPACT
ON PROCESS APPROACH DEVELOPMENT
Marina Jovanovic, Snezana Urosevic
Faculty of Bor, University of Belgrade, Serbia
Summary: The research in the report focuses on quality control management
development. quality management process in the organization.
Key words: quality; management; control; process approach
КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ПОДХОДЯЩИЯ ПРОЦЕС
Марина Йованович, Снежана Урошевич
Белградски университет, Факултет в Бор, Сърбия
Резюме: Изследването в доклада се фокусира върху развитието на
управлението на контрола на качеството и процеса на управление на
качеството в организацията.
Ключови думи: качество, управление, контрол, процесен подход
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THE TRADITIONAL HARBOR - THE SYMBOL OF ROMANIAN IDENTITY
Lucia Vieru, Marcela Irovan
Technical University of Moldova
Abstract: The study was conducted with the analysis of the traditional
environment in Moldova as a symbol of Romanian identity. At the end of the work,
interesting conclusions were made, proving the identity of Moldova with Romania.
Key words: environment, traditions, symbol, Romania, Moldova
ТРАДИЦИОННОТО ХАРБОР - СИМВОЛЪТ НА РУМЪНСКАТА ИДЕНТИЧНОСТ
Лусия Виеру, Марсела Ирован
Технически университет на Молдова
Резюме: Изследването е проведено с анализ на традиционната среда в
Молдова като символ на румънската идентичност. В края на работата бяха
направени интересни изводи, доказващи идентичността на Молдова с
Румъния.
Ключови думи: околна среда, традиции, символ, Румъния, Молдова

APPLICATIONS OF 3D PRINTING TECHNOLOGIES
IN THE GARMENT INDUSTRY
Veronica Verlan, Marcela Irovan
Technical University of Moldova
Abstract: The report substantiates the possibility of using 3D printing in clothing
manufacturing enterprises.Recommendations are given in which organizations and in
which industries this type of printing can be used.
Key words: technique, printing, clothes, 3D
ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА 3D ПЕЧАТ
В В ОТБРАНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Вероника Верлан, Марсела Ирован
Технически университет на Молдова
Резюме: Докладът обосновава възможността за използване на 3D
печат в предприятията за производство на облекло. Препоръки са дадени в
кои организации и в кои отрасли може да се използва този тип печат.
Ключови думи: техника, печат, дрехи, 3D
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THE GEOMETRICAL ORNAMENT OF FLOWER OF LIFE FROM
THE ANCIENT ART TO CONTEMPORARY TEXTILE AND FASHION DESIGN
Julieta Ilieva1, Zlatina Kazlacheva1, Liliana Indrie2
1
Trakia University, Faculty of Technics and Technologies, Yambol, Bulgaria
2
University of Oradea, Romania
Abstract: The report examines the geometric model of the handgrip of life from
ancient art to its application in the modern textile industry and fashion design
.Interesting Parallels between antiquity and modernity are made, and proposals for
implementation in practice are made.
Key words: model, color, antiquity, textile industry, design, clothing
ГЕОМЕТРИЧНИЯТ ОРНАМЕНТ НА ЦВЕТЯТА НА ЖИВОТА ОТ
ДРЕВНОТО ИЗКУСТВО В СЪВРЕМЕННИЯ ТЕКСТИЛ И МОДЕН ДИЗАЙН
Жулиета Илиева 1, Златина Казлачева1, Лиляна Индри2
1
Тракийски университет, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, България
2
Университет Орадеа, Румъния
Резюме: Докладът разглежда геометричния модел на цветята на
живота от древното изкуство до неговото приложение в съвременната
текстилна промишленост и модния дизайн. Включват се паралели между
древността и модерността и се правят предложения за практическо
приложение.
Ключови думи: модел, цвят, древност, текстилна промишленост,
дизайн, облекло

STUDYING KNITTING TECHNOLOGY FOR CROCHET MACHINES
IN MAHALET MARHOUM CITY EGYPT
Asmaa Taha Ibrahim, ElSayed ElNashar
Kafr El Sheikh University, Egypt
Abstract: The report presents the results of the study of elements of knitting
technology, namely: weaving and knitting on the machine. Interesting
recommendations and tips for theory and practice are given.
Key words: research, knitting machines, technology
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА ПЛЕТЕНЕ НА
МЕХАНИЧНИ МАШИНИ В MAHALET MARHOUM в ЕГИПЕТ
Асмаа Таха Ибрахим, ЕлСаийд ЕлНасър
Кафр Ел Шейх университет, Египет
Резюме: Докладът представя резултатите от изследването на
елементите на технологията на плетене, а именно: тъкане и плетене на
машина. Представени са интересни препоръки и съвети за теория и практика.
Ключови думи: изследвания, плетачни машини, технологии
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COMPARATIVE STUDY OF HOME ECONOMICS CURRICULUM
IN SINGAPORE AND EGYPT
Taghreed A. Elstohy, ElSayed A. ElNashar
Kaferelsheikh University, Egypt
Abstract: Describes the main elements of the educational program for the
service you are working in the house.
Keywords: research, economics, curriculum, services, home, homemaking.
СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА
УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА ИКОНОМИКА В СИНГАПУР И ЕГИПЕТ
Тагрейд А. Елстохи, ЕлСайд А. ЕлНасар
Кафелшейх университет, Египет
Резюме: Описва основните елементи на образователната програма за
услугата, която работите в къщата.
Ключови думи: изследване икономика, учебна програма, услуги, дом,
грижи за дома

A COMPARATIVE STUDY BETWEEN THE CURRICULA OF FASHION DESIGN
IN FACULTIES OF APPLIED ARTS AND SPECIFIC EDUCATION FOR
DEVELOPMENT OF HOME ECONOMY IN EGYPT
Heba Salah, ElSayed A. ElNashar
Kaferelsheikh University, Egypt
Abstract: The report made a comparative study and comparison between the
curricula in the design of the faculty of applied and special education, for the
development of the economy in Egypt. In conclusion, the recommendations for
improving the curriculum and plans in fashion design.
Key words: curricula, fashion design, regional economy, Egypt
СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ МЕЖДУ ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРЕН ДИЗАЙН
ВЪВ ФАКУЛИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ИЗКУСТВА И СПЕЦИФИЧНО
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОМАШНАТА ИКОНОМИКА В ЕГИПЕТ
Хиб Салах, ЕлСайд А. ЕлНасар
Кафелшейх университет, Египет
Резюме: Докладът прави проучване и сравнение между учебните
планове по дизайн на факултета по приложно и специално образование за
развитието на икономиката в Египет. В заключение са дадени препоръки за
усъвършенстване на учебната програма и плановете, за дисциплината
моден дизайн.
Ключови думи: учебни програми, моден дизайн, регионална икономика,
Египет
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AN ANALYTICAL STUDY OF COURSES DISCRETION OF FASHION DESIGN
IN HOME ECONOMY DEPARTMENT FOR ENHANCE TEACHING METHODS
BY USING PAPER FORMATIONS
ElShemaa Anbar, ElSayed A. ElNashar
Kaferelsheikh University, Egypt
Abstract: In the work was done an analytical study of the disciplines of fashion
design to improve teaching in the learning process. Recommendations for the use of
new teaching methods are given.
Key words: research, clothing design, teaching methods, modern methods
АНАЛИТИЧНО ИЗУЧАВАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА МОДЕН ДИЗАЙН В
УЧЕБНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА
МЕТОДИТЕ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФОРМИ НА ХАРТИЯ
Ел Шема, ЕлСайд А. ЕлНасар
Кафелшейх университет, Египет
Анотация: В работата е направено аналитично изследване на
дисциплините на модния дизайн за подобряване на преподаването в учебния
процес. Представени са препоръки за използването на нови методи на
преподаване.
Ключови думи: изследване, дизайн на облеклото, методи на
преподаване, съвременни методи

LAUNDRY WASHING MACHINE FOR CONSUMPTION
OF CLOTHING, WATER AND ENERGY IN EGYPT
Zeinab ElNashar, Kaferelsheikh University, Egypt,
Omar Cherkaoui, ESITH, Casablanca Prefecture, Morocco,
Zlatin Zlatev, Faculty of Technics and Technologies
Abstract: The study, the use of washing machines for washing clothes with
water and energy for the conditions of Egypt.In conclusion, there are interesting
proposals for practice
Keywords: washing machine, clothes, water; energy, application
ПРАНЕ НА ДРЕХИ С ПЕРАЛНЯ И ПОТРЕБЛЕНИЕТО
И НА ВОДА И ЕНЕРГИЯ В ЕГИПЕТ
Зейнеб АлНасър, Кафелшейх университет, Египет
Омар Черквауи, ESITH, префектура Казабланка, Мароко,
Златин Златев, Технически и технологичен факултет
Резюме: Проучването, използването на перални машини за измиване на
дрехи с вода и енергия за условията на Египет. В заключение, има интересни
предложения за практика
Ключови думи: пералня, дрехи, вода; енергия, приложение
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APPROACHES TO THE CONSTRUCTION OF INTEGRATED MANAGEMENT
SYSTEMS OF A PHARMACEUTICAL ENTERPRISE
ElSayed ElNashar
Kafrelsheikh University, Egypt
Annotation: In order to comply with legal and market requirements,
pharmaceutical companies worldwide have to implement several management
systems based on international standards - HACCP, ISO 9001, ISO 14001, SA 8000,
OHSAS 18001, ISO 27000, ISO/IEC Guide 73, etc. in addition to GMP at the same
time.
A well-integrated management system becomes the basis for improving the
company's activities, allows you to work successfully in the future, connects all
stakeholders with a single goal, and ultimately - the company operates effectively in a
"tough" competitive environment.I Immediately say that all the arguments of this
article are valid only if the company implements a real functioning management
system, and does not create "dead" volumes of documentation for formal obtaining of
certificates.
Key words: quality practices, approaches quality management reliability based
on risk analysis, information systems.
ПОДХОДИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ФАРМАЦЕВТИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ЕлСайд А. ЕлНасар
Кафелшейх университет, Египет
Анотация: За да се съобразят с правните и пазарни изисквания,
фармацевтичните компании в световен мащаб трябва да прилагат няколко
системи за управление, базирани на международните стандарти - HACCP,
ISO 9001, ISO 14001, ISO 8000, OHSAS 18001, ISO 27000, ISO/IEC Guide 73 и
др. в допълнение към ДПП в същото време.
Добре интегрираната система за управление се превръща в основата
за подобряване на дейността на компанията, ви позволява да работите
успешно в бъдеще, свързвате всички заинтересовани страни с една цел и в
крайна сметка - компанията работи ефективно в "трудна" конкурентна
среда. че всички аргументи на тази статия са валидни само ако фирмата
прилага реална функционална система за управление и не създава "мъртви"
обеми документи за официално получаване на сертификати.
Ключови думи: практики за качество, подходи за управление на
качеството, надеждност на базата на анализ на риска, информационни
системи.
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