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Abstract: The paper is dedicated to the improvement of existing and development of new mathematical methods for ballistics. We consider
the interpolation of air drag function by using parabolic spline. Used spline does not require any additional conditions and is stablе. The
efficiency of the application of parabolic spline for different drag functions is shown. The spline approximation demonstates good accuracy,
saves the behavior of drag functions and can be used in models of external ballistics. The Dirichlet boundary value problem for the
unsteady-state equation of convection-diffusion-reaction with the prevailing convection are presented too. For differencing is used the
parabolic spline that is continuous together with its first-order derivative which does not demand any additional conditions for its
construction. Search for solution of the task in the form of a spline is applied to time-discretizable equation of convection-diffusion-reaction.
For the received of difference scheme its monotonicity is proved. Theoretical researches and results of numerous experiments show that the
offered scheme for the equation of convection-diffusion-reaction allows to solve boundary value problem for the wide range of values of the
equation coefficients. This applies especially cases when convection far exceeds diffusion. The monotonic scheme provides stability of the
computational solution, and application of a parabolic spline for its construction allows to reproduce the solution in the form of continuous
function for the timepoints determined by discretization. There are given examples of calculations for a case of domination of the convective
term over diffusion one.
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S n,ν ( x) ∈ C n − ν [a, b] , where C n − ν [a, b] – sets of
n − v continuous differentiable functions on segment
[a, b] .
Let two breakdown points be given on the interval [a, b ] :
∆ x : a = x0 < x1 < ... < x N +1 = b ,
∆ τ : x0 = τ0 < τ1 < ... < τ N = xN +1 ,
where xi −1 < τi −1 < xi , i = 1,2,..., N , N ≥ 2 .
In the nodes of the grid ∆ x a function f i = f ( xi ),
i = 1,2,..., N + 1 are set.
The points ∆ x are called nodes of interpolation, and
τi (i = 1,2,..., N ) are spline nodes.

1. Introduction

•

One of the possible directions to increase the efficiency of the
software using in the ballistic calculations is improving existing and
creating new mathematical methods. The paper considers the use of
designed parabolic splines to improve the accuracy and reliability of
the ballistics problems solution.
Examples of the parabolic spline using for interpolation the
grid functions of air resistance, and the using of spline for the
creation of monotonic difference schemes for non-stationary
second-order equation containing the first derivative (convectiondiffusion-reaction equation) are given. It is assumed that the
convective term of the equation is significantly dominate diffusion.
The main factor influencing on the ballistic trajectory
characteristics is air resistance. Typically, the air resistance laws are
presented in tabular form, functions and require subsequent
interpolation. We propose to use a parabolic spline for this
purpose [1].
It is known that the vibrational motion of mortar shell fire at
the plane described by the equation of parabolic type comprising
first and second derivatives of the solution function. Powder
burning processes are also described by such equations. These
processes are sensitive to the input data and the coefficients of the
equation values, so it is necessary to develop the stable numerical
methods for solving boundary value problems for the convectiondiffusion-reaction equations. In this work we propose to use a
parabolic spline for the construction of monotonic difference
scheme to provide stable algorithms for solving equations for large
values of Peclet numbers.

We construct a parabolic spline of defect 1 on the interval

[a, b] , which satisfies the conditions

S ( xi ) = f ( xi ), i = 1,2,..., N + 1.

(1)

The value of the function at the nodes of the spline

τ1 , τ 2 ,...τ N −1 denote ϕi , i = 1,2,..., N − 1.

S (x)
( ν = 1, n = 2 ) for a given breakdown ∆ x , ∆ τ of interval [a, b ] ,
The statement [1]. Interpolation parabolic spline

which satisfies the conditions (1) exists and is unique.
Proof. To construct the spline we use the Lagrange
interpolation polynomial on each segments [ τi −1 , τi ],

2. Parabolic interpolation spline

i = 1,2,..., N

We will use parabolic spline which is determined as:
function S n , ν ( x ) called a spline of n degree and ν defect ( n, ν –

S ( x) = f 0

0 ≤ ν ≤ n − 1 ) with nodes on the grid ∆ , if:
for each segment [xi , xi +1 ] function S n , ν ( x ) is a
polynomial of n degree;

( x − x1 )( x − τ1 )
( x − x0 )( x − τ1 )
+ f1
+
( x0 − x1 )( x0 − τ1 )
( x1 − x0 )( x1 − τ1 )

integer numbers,
•

+ ϕ1
for

3

x ∈ [τ0 , τ1 ],

( x − x0 )( x − x1 )
(τ1 − x0 )(τ1 − x1 )

S ( x) = ϕi−1

( x − xi )( x − τi )
( x − τi−1 )( x − τi )
+
+ fi
(τi−1 − xi )(τi−1 − τi )
( xi − τi−1 )( xi − τi )
+ ϕi

for

S ' ( x) =

( x − xi )( x − τi −1 )
(τi − xi )(τi − τi −1 )

−

ϕi −1 + 6ϕi + ϕi +1 = 4( f i + f i +1 ), i = 2,..., N − 1 .

(3)

Similarly,

ϕN −2 +

(4)

( x − τ N −1 )( x − x N )
( x N +1 − τ N −1 )( x N +1 − x N )

x ∈ [τ N −1 , τ N ] .
Let grids ∆ x , ∆ τ be uniform with a step h and put
1
τi = ( xi −1 + xi ) = xi −1 / 2 .
2
Consider S ' ( x ) for x ∈ [ τ0 , τ1 ].

condition

of

continuity

17
1
ϕ N −1 = 4 f N −1 + 3 f N − f N +1 .
3
3

17
1
ϕ1 + ϕ2 = − f 0 − 3 f1 + 4 f 2 ,
3
3
ϕi −1 + 6ϕi + ϕi +1 = 4( f i + f i +1 ), i = 2,..., N − 2 ,

(5)

ϕN −2 +

We have

−

the

By combining expressions (2), (3) and (4), we get a system of
linear algebraic equations with three-diagonal matrix:

for

S ' ( x) =

using

S ' (τ N −1 − 0) = S ' (τ N −1 + 0) we shall have

( x − τ N −1 )( x − x N +1 )
+
( x N − τ N −1 )( x N − x N +1 )

+ f N +1

4
2
f [( x − τi ) + ( x − τi +1 )] + 2 ϕi +1[( x − xi +1 ) + ( x − τi )] .
2 i +1
h
h
From the condition of derivatives continuity we write

x ∈ [τi −1 , τi ], i = 2,..., N − 1 ,
( x − x N )( x − x N +1 )
S ( x) = ϕ N −1
+
(τ N −1 − x N )(τ N −1 − x N +1 )
+ fN

2
ϕi [( x − xi +1 ) + ( x − τi +1 )] −
3h 2

2
f 0 [( x − x1 ) + ( x − τ1 )] −
3h 2

17
1
ϕ N −1 = 4 f N + 3 f N − f N +1 .
3
3

The system (5) has the diagonal advantage, which implies the
existence of a single solution [2].
Parabolic spline can build using non-uniform grid.
Construction, studies and research parabolic spline interpolation
error on a non-uniform grid are given in [3].

2
4
f1[( x − x0 ) + ( x − τ1 )] + 2 ϕ1[( x − x0 ) + ( x − x1 )] .
3h
h2

τ1 − 0 written as
1
3
8
S ' (τ1 − 0) =
f 0 − f1 + ϕ1 .
3h
h
3h
We write derivative for x ∈ [ τ1 , τ 2 ], as
2
S ' ( x) = 2 ϕ1[( x − x2 ) + ( x − τ 2 )] −
h
Derivative at point

3. The use of parabolic spline interpolation for
air resistance
We shall apply a parabolic spline for 1943 year law
interpolation. This law is given by the table of the function

C 1943
( M ) in points M j [4]. Fig. 1 presents graphs of tabular
x
function

4
2
− 2 f 2 [( x − τ1 ) + ( x − τ 2 )] + 2 ϕ2 [( x − x2 ) + ( x − τ1 )] .
h
h

C1943
( M ) and spline that interpolates it and table
x

presents spline coefficients for each segment [ τi −1 , τi ], i = 1, 36.
Graph shows that spline maintains well the properties of its original
function.

τ1 + 0 is written as
3
4
1
S ' (τ1 + 0) = − ϕ1 + f 2 − ϕ2 .
h
h
h

Derivative at point

0.4
Cx
1
2

Then, from the condition on the first derivative continuity at a
point τ1

0.35

S ' (τ1 − 0) = S ' (τ1 + 0) ,
we shall have

0.3

1
3
8
3
4
1
f 0 − f1 + ϕ1 = − ϕ1 + f 2 − ϕ2
3h
h
3h
h
h
h
or

0.25

17
1
(2)
ϕ1 + ϕ2 = − f 0 + 3 f1 + 4 f 2 .
3
3
We write the conditions S ' ( τi − 0) = S ' ( τi + 0) for
i = 2,..., N − 1 . We shall find S ' ( x) for x ∈ [τi −1 , τi ] :
2
S ' ( x) = 2 ϕi−1[( x − xi ) + ( x − τi )] −
3h

0.2

0.15
0

We write derivative

1

2

3

4
M

4
2
− 2 f i [( x − τi −1 ) + ( x − τi )] + 2 ϕi [( x − xi ) + ( x − τi −1 )] .
h
h

Fig. 1. The parabolic spline that interpolates air resistance
1943 year law, 1 – spline, 2 – value table function

S ' ( x) for x ∈ [τi , τi +1 ]

4

It should be noted that the use of a cubic spline interpolation
for table functions that are areas of rapid growth function may lead
to its non-physical oscillations.
Fig. 2 shows a fragment of parabolic and cubic graphs [5]
splines used for the 1943 year law interpolation. This example
demonstrates one of the drawbacks of a cubic spline. Namely, for
the step-like functions cubic spline function has variations in the
vicinity of a sharp rising. This phenomenon is called the Gibbs
effect [5]. It is evident that parabolic spline does not such
fluctuations.

1
= − f ( x, tk +1 ) − u ( x, tk ) ,
ρ

u (0, tk +1 ) = U 0 (tk +1 ) ,

(12)

u ( L, tk +1 ) = U L (tk +1 ) ,

u ( x, t0 ) = g ( x).
Let two breakdown ∆ x and ∆ τ be given on the interval
[0, L] :
(13)
a) ∆ x : 0 = x0 < x1 < ... < x N = L,
b) ∆ τ : 0 = τ0 < τ1 < ... < τ N −1 = L,

0.21
Cx
1
2

0.2

(11)

xi < τi < xi +1 , i = 1, N − 2 .
Let Ci and ϕi be some grid values and functions,
respectively, grids (13a) and (13b), and ϕ0 = C0 , ϕ N −1 = C N .

where

0.19

0.18

We find a solution in the form of parabolic spline. For this we write
the piecewise quadratic function C (x ) in k + 1 moment of time,
0.17

x ∈ [τi , τi +1 ] , i = 0, N − 2 , and find the first and second
derivatives of the function on each of the segments, substitute them
with the same function in equation (10). On transformation of the
expressions derived from the conditions of continuity of the firstorder derivatives of function, we receive system of the equations for
internal nodes of the net domain at a point in time tk +1 [6, 7]:

0.16

0.15
0.6

0.7

0.8

0.9

1
M

(14)

Fig. 2. Comparison of cubic and parabolic splines interpolations,
1 – cubic spline, 2 – parabolic spline

α=a+
γ = a+b+

We consider the non-stationary boundary problem for the of
convection-diffusion-reaction equation

(8)
(9)

∂u ( x, t )
∂ 2u ( x , t )
∂u ( x, t )
= D ( x, t )
− V ( x, t )
+
2
∂t
∂x
∂x
+ A( x, t )u ( x, t ) + f ( x, t ), x ∈ (0, L), t > 0,
u (0, t ) = U 0 (t ) ,
u ( L, t ) = U L (t ) ,
u ( x,0) = g ( x),

a=

2

−

u xki +1 + u xki
2ρ

,


µ2  1
 − A  ,
2 
2h  ρ



( h − µ) 2  1
 − A  ,
2
2h  ρ


D V  µ
D V
+ 2 µ , b = 2 − 1 −  .
2
h  h
h
h
h

The monotonicity of scheme is proved [2].
Results on the scheme approximation error are given in [7].
Note, that the presence of reaction in equation (6) does not affect
the accuracy of the scheme.

5. Examples of calculations
Using developed software numerical calculations were carried
out. The coefficients of the equation, initial and boundary
conditions were set as follows: L = 6;
D = 0,0005;

∆ t : tk +1 = tk + ρ, k = 0,1,2,..., t0 = 0, ρ = const.

A = ±0,2; h = 0,001; u (0) = 1; u ( L) = 0; u ( x,0) = 0;
V = 1.

We write the problem as

D( x, tk +1 )

=−

f xki `+1 + f xki ++11`


2h 2 − µ 2 − ( h − µ) 2  1
 − A  ,
2
2h
ρ


β=b−

where V ( x, t ) ≠ 0, 0 < D ( x, t ) << 1.
We introduce a uniform grid by the time variable

(10)

+ βϕ kτ i++11

where

4. Spline monotonic difference scheme for the of
convection-diffusion-reaction equation

(7)

−

γϕkτ i+1

i = 1, N − 2,

Thus, polynomials, that are components of the spline, have low
degree, are easily implemented algorithmically and are continuous
functions with the first derivative at all points of the segment
interpolation.

(6)

αϕ kτ i+−11

A comparison of numerical solution of the problem (6)–(9)
with the exact solution when A = 0 is given in [5]. An
expression A⋅ u shall not affect the accuracy of numerical solution,
so in this example we are interested only its effect on the quality
characteristics of problem solution. Fig. 3, 4 shows a solutions of
the problem as a "step" at different points in time.

d 2 u ( x , t k +1 )
du ( x, tk +1 )
− V ( x , t k +1 )
−
2
dx
dx

1
− u ( x, tk +1 ) + A( x, tk +1 )u ( x, tk +1 ) =
ρ

5

3

2.5

2

2
1.5

T=1

T=5

T=2
T=4

T=3
1

T=4
1

T=3
T=2

T=5
T=1
0.5

0

0
0

2

4

0

6

2

4

6
L

L

Fig. 3. The result of the calculation at a negative

A

Fig. 4. The result of the calculation at a positive

The numerical solution of the problem can be reproduced in a
parabolic spline on the full interval of integration.

A
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6. Conclusion
Thus, we can say that the parabolic spline is an appropriate
tool for interpolation of tabular air resistance functions. It should
also be noted that the functions presentation in the form of spline is
convenient for use in numerical algorithms,
Theoretical studies and the results of numerical experiments
show that proposed monotonice difference scheme for the
convection-diffusion-reaction equation allows solving boundary
value problems for a wide range of coefficients values. This is
especially true when convection is much higher than diffusion.
Monotonic scheme provides stability numerical solution, and using
of parabolic spline allows us to construct a solution as a continuous
function at every time moment.
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INFLUENCE OF CONNECTIONS BETWEEN THREE-PHASE CABLE CONDUCTORS
ON THE QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY
ВЛИЯНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ПРОВОДНИКАМИ ТРЕХФАЗНОГО КАБЕЛЯ НА КАЧЕСТВО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Prof. Dr. Maevsky D.1, PhD Maevskaya E.1, PhD Student Semenyg A.2
Odessa National Polytechnic University, Odessa, Ukraine 1, Engineering Company “S-engineering”, Odessa, Ukraine 2
Abstract: In this article we are referring to distribution of electric energy through three-phase cable conductors on the basis of worked out
mathematical model. This model includes availability of inductive and capacity couplings between cable conductors. Calculations made on
the basis of this model show that in case of the extension of cable power lines by several kilometers, cross-couplings between conductors
result to quality deviation of electric energy due to the occurrence of asymmetry of voltage system on range and phase.
KEYWORDS: ELECTRIC CABLE, QUALITY OF ELECTRIC ENERGY, ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY, MUTUAL
INFLUENCE, TRANSMISSION LINE

1. Introduction

2. The mathematical model of currents and
voltages distribution

Increasing complication of electrical equipment used by the
consumers of electricity becomes the main tendency of modern
society development. At the same time more attention is paid to
ensuring the quality of electricity and electromagnetic
compatibility between the components of electrical systems and
networks. Today electronic devices are used in all spheres of
industry, energy and transport areas.
These devices perform monitoring and control functions
resulted to minimization of harmful impacts. In this case influence
of feeder line onto the devices, cross-couplings between
components of devices and influence of these devices onto electric
network should be taken into the account. Analyzing the
electromagnetic compatibility, you have to learn the effects of
electromagnetic interference, which are emitted by devices.
Besides mentioned above, there are also cables interferences
spreading through conductors of power supply. Exactly these
power cable lines are the most widespread in the power supply
systems of large inhabited localities.
The advantages of cable lines over overhead transmission
lines are the following:
− no need for assigning of exclusion zone for high-voltage
lines in the conditions of dense development in inhabited localities;
− no need for housing developments demolition in a fencedoff area;
− high reliability of cable lines - they are not affected by
weather factors, mechanical damages occur less often;
− cable lines allow to significantly reduce power losses
during electricity transmission (according to [1], 30% less than in
air lines).
As follows from [2] the total length of the cable networks in
modern megalopolises could reach several hundred kilometers.
Given length brings to consideration of cable line as a line
with distributed parameters in which currents and voltages could be
significantly deviated [3].
Relating to the power cables we can talk about symmetry
deviation of three-phase voltage system supplied to the top of the
cable. Preliminary calculations for cable with two conductors
showed significant deviation of the symmetry both in the range and
also phase [4, 5]. Thus, analysis of influence of the three-phase
cable on the quality of electric energy is a currently central task.
For its implementation we need to create mathematical model of
distribution of currents and voltage in the cable. On the basis of this
model calculations for different modes of cable work should be
executed. Distribution of the current and voltage along the length
of the cable should be calculated. On the base of this calculations
we will be able make conclusions about influence of connections
between conductors in three-phase cables on electric energy
quality.

During calculation currents and voltages in the cable inclusive of
magnetic and conductive coupling between its conductors, cable
should be considered as a line with distributed parameters. In this
case all currents and tension would be functions of two variables –
time and distance. Calculation of distance is generally carried out
from the beginning of cable. As the beginning we will take that end
of cable to which the source of three-phase electric power is
connected.
Existing galvanic and capacitive couplings between cable
conductors are simulated by conductance G and capacitors C. The
reason of galvanic couplings is no ideality of cable insulation.
Despite excellence of used materials, any real dielectric has a very
low conductivity. Hereinafter, the conductivity G is thought of as
conductivity of cable unit of length, measuring in S/m.
Conductivity in theoretical electrical engineering usually is
symbolized as G0. Index "0” will be omitted for simplifying
indexing.
Capacitive coupling existence is clear - this is inevitably
present capacitance between cable conductors, each conductor and
the screen too. As well as in case of the conductivities, hereinafter
it is thought of the conductor unit of length, measuring in F/m.
Besides galvanic and capacitive coupling, cable conductors have a
magnetic connection between the M12, M13 and M23 coefficients of
mutual induction. Each of the conductors is characterized by their
own specific parameters – inductance L and resistance R. Here it is
thought of specific (per length unit) inductances and resistance as
well.
Undertaken analysis allows to make an equivalent circuit of
three-phase power cable section. Practicing Kirchhoff's first and
second laws, on the basis of this equivalent circuit a mathematical
model of the currents and voltages distribution in the cable could
be obtained. Taking into account that all the currents and voltages
are a function of two variables, mathematical model should be
represented in the form of the system of differential equations in
partial derivatives. The process of composing of equivalent circuit
and mathematical model is described in details in [6]. As follows
from [6], mathematical model of currents and voltages distribution
in the cable has the following form as system (1).
This system of the equations is mathematical model of
dependence of currents and voltages in cable conductors from the
temporal and spatial coordinates. This fact in good agreement with
the well-known of the theoretical electrical equations for the single
lines. But at the same time, this fact brings considerable difficulties
in solving systems of equations. The general theory of solutions of
equations in mathematics missing.
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∂i
∂u1
∂i
∂i
= R1i1 + L1 1 + M 12 2 + M 13 3
∂x
∂t
∂t
∂t
∂i
∂u 2
∂i2
∂i1
= R2 i2 + L2
+ M 12
+ M 23 3
∂x
∂t
∂t
∂t
∂u3
∂i3
∂i1
∂i2
= R3i3 + L3
+ M 13
+ M 23
∂x
∂t
∂t
∂t
∂i1
∂u
= G11 ⋅ u1 − G12 ⋅ u 2 − G13 ⋅ u3 + C11 ⋅ 1 −
∂t
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∂u3
∂u 2
− C12 ⋅
− C13 ⋅
∂t
∂t
∂i2
∂u
= −G12 ⋅ u1 + G22 ⋅ u 2 − G23 ⋅ u3 − C12 1 +
∂t
dx
∂u3
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+ C22 ⋅
− C23 ⋅
∂t
∂t
∂i3
∂u
= −G13 ⋅ u1 − G23 ⋅ u 2 + G33 ⋅ u3 − C13 1 −
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∂u3
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− C23
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∂t
∂t
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U 1 (x ) = 3 [(C1 + C3 + C5 ) ⋅ chγ 1 x + (2C1 − C3 − C5 ) ⋅ chγ 2 x +

1
1

+ (C2 + C4 + C6 ) ⋅ shγ 1 x + (2C2 − C4 − C6 ) ⋅ shγ 2 x ]

γ1
γ2

1

U 2 (x ) = 3 [(C1 + C3 + C5 ) ⋅ chγ 1 x + (2C3 − C1 − C5 ) ⋅ chγ 2 x +

1
1

+ (C2 + C4 + C6 ) ⋅ shγ 1 x + (2C4 − C2 − C6 ) ⋅ shγ 2 x ]

γ1
γ2

U (x ) = 1 [(C + C + C ) ⋅ chγ x + (2C − C − C ) ⋅ chγ x +
1
3
5
1
5
1
3
2
 3
3

1
1

+ (C2 + C4 + C6 ) ⋅ shγ 1 x + (2C6 − C2 − C4 ) ⋅ shγ 2 x]

γ1
γ2


1 (C1 + C3 + C5 )
(C + C4 + C6 ) ⋅ chγ x −
⋅ shγ 1 x − 2
 I 1 (x ) = [ −
1
3
Z В1
γ 1 ⋅ Z B1


(2C1 − C3 − C5 ) ⋅ shγ x − (2C2 − C4 − C6 ) ⋅ chγ x]
 −
2
2
Z В2
γ2 ⋅ Z B2


1 C + C3 + C5
C + C4 + C6
 I2 (x ) = [− 1
shγ 1 x − 2
chγ 1 x −
3
Z В1
γ 1 Z В1


 − 2C3 − C1 − C5 shγ 2 x − 2C4 − C2 − C6 chγ 2 x]

Z В2
γ2 Z В2

1
C
C
C
C + C4 + C6
+
+
3
5
 I (x ) = [− 1
shγ 1 x − 2
chγ 1 x −
 3
3
Z В1
γ 1 Z В1
(3)

2C5 − C1 − C3
2C6 − C2 − C4

sh
x
ch
x
]
−
γ
−
γ
2
2

Z В2
γ2 Z В2

In system (3) distribution coefficients γ 1 and γ 2 could be
found under formulas:

(1)

Therefore, analytical solution of system (1) is impossible in
general. But for particular cases such as sinusoidal time-varying
currents and voltages this system solution is possible. This
particular case is of the greatest practical interest.
Let us suppose actions of variable sinusoidal voltages in the
cable conductors, which in general terms could be fixed as:
u1 = U 1m sin (ωt + ψ u 1 ) ,
u2 = U 2 m sin (ωt + ψ u 2 ) ,

u3 = U 3 m sin (ωt + ψ u 3 ) . The currents functioning in cable
conductors in a general term could be fixed as sinusoidal functions:
i1 = I 1m sin (ωt + ψ i1 ) ,
i2 = I 2 m sin (ωt + ψ i 2 ) ,

(Z 0 + 2Z 1 )⋅ (Y 0 − 2Y 1 ) ,
γ 2 = (Z 0 − Z 1 ) ⋅ (Y 0 + Y 1 ) .

γ1 =

i3 = I 3 m sin (ωt + ψ i 3 ) . Representing these currents and voltages in
complex form into the system (1) after transformations results to the
following:
 dU 1
= Z 11I1 + Z 12 I2 + Z 13 I3
−
 dx
 dU 2
= Z 12 I1 + Z 22 I2 + Z 23 I3
−
d
x

 dU 3
= Z 13 I1 + Z 23 I2 + Z 33 I3
−
 dx
(2)
 
− dI1 = Y ⋅ U − Y ⋅ U − Y ⋅ U
1
2
3
11
12
13
 dx
 
− dI 2 = −Y ⋅ U + Y ⋅ U − Y ⋅ U
1
2
3
12
22
23
 dx

− dI3 = −Y ⋅ U − Y ⋅ U + Y ⋅ U
1
2
3
13
23
33
 dx

Wave resistances Z В1 and Z В 2 are as follows:

Z 33 = R3 + jωL3 ,

Z 12 = jωM 12 ,

Z 13 = jωM 13 ,

Y 22 = G22 + jωC22 ,

Y 0 − 2Y 1

Z B2 =

Z0 − Z1
Y0 +Y1

,

.

The integration constants C1 – C6 could be found from the
initial conditions. In our case by condition it is known voltages at
the beginning of the first, second and third conductors ( U 11 , U 21
and U correspondingly). The loading resistances, connected at
31

the end of these conductors – Z Н 1 , Z Н 2 and Z Н 3 are considered
to be well-known. Integration constants with odd numbers could be
found as:
C1 = U 11 ,
C = U ,

The system (2) is a mathematical model of currents and
voltages distribution process in the conductors of three-phase cable
in a steady sinusoidal mode. In this system, introduced the
following
notation:
Z 11 = R1 + jωL1 ,
Z 22 = R2 + jωL2 ,
Y 11 = G11 + jωC11 ,

Z 0 + 2Z 1

Z B1 =

3

21

C5 = U 31 .
The second group of integration constants – C2, C4 and C6
could be found under formulas:
( A A − A3 A5 )F1 + ( A1 A5 − A1 A6 )F2 + ( A1 A3 − A1 A4 )F3 ,
С2 = 4 6
2 A1 A3 A5 − A2 A3 A5 − A1 A4 A5 − A1 A3 A6 + A2 A4 A6

Z 23 = jωM 23 ,

Y 33 = G33 + jωC33 ,

Y 12 = G12 + jωC12 , Y 13 = G13 + jωC13 , Y 23 = G23 + jωC23 .
The analytical system solution is obtained for complete
symmetry of the cable conductors. In this case, all the primary
parameters of the conductors are identical. The system solution (2),
obtained by Wolfram-Alpha computer program is as follows:

С4 =
С6 =
where:
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( A3 A5 − A3 A6 )F1 + ( A2 A6 − A1 A5 )F2 + ( A1 A3 − A2 A3 )F3

,

( A3 A5 − A4 A5 )F1 + ( A1 A5 − A2 A5 )F2 + ( A2 A4 − A1 A3 )F3

,

2 A1 A3 A5 − A2 A3 A5 − A1 A4 A5 − A1 A3 A6 + A2 A4 A6

2 A1 A3 A5 − A2 A3 A5 − A1 A4 A5 − A1 A3 A6 + A2 A4 A6

A1 =

shγ 1l shγ 2l Z н1 chγ 1l Z н1 chγ 2l
−
+
−
,
γ1
γ2
Z B1 γ 1
Z B2 γ 2

A2 =

Z chγ 2l
shγ 1l
shγ 2l Z н1 chγ 1l
+2
+
+ 2 н1
,
γ1
γ2
Z B2 γ 2
Z B1 γ 1

A3 =

shγ 1l shγ 2l Z н 2 chγ 1l Z н 2 chγ 2l
−
+
−
,
γ1
γ2
Z B2 γ 2
Z B1 γ 1

A4 =

Z chγ 2l
shγ 1l
shγ 2l Z н 2 chγ 1l
+2
+
+ 2 н2
,
γ1
γ2
Z B2 γ2
Z B1 γ 1

A5 =

shγ 1l shγ 2l Z н 3 chγ 1l Z н 3 chγ 2l
−
+
−
,
γ1
γ2
Z B2 γ2
Z B1 γ 1

A6 =

Z chγ 2l
shγ 1l
shγ 2l Z н 3 chγ 1l
.
+
+ 2 н3
+2
γ1
γ2
Z B2 γ2
Z B1 γ 1

Asymmetries on amplitude and phase were taken as the main
indicators of the quality of electrical energy. Asymmetry on
amplitude is calculated as absolute differential value of voltage of
separate phases at the cable end. Ideally this difference is equal to
zero. Asymmetry on phase is calculated as a deviation of a voltage
phase lag of separate cords of a cable from 120 degrees. Ideally
asymmetry in a phase is equal to zero.
As a result of calculations, it is found out that, in the case of
symmetrical load, magnetic and galvanic connections between cable
conductors do not affect both selected indicators. This is explained
by the fact that in case of voltage phase difference of A conductor
and B conductor their influence on C phase conductor is mutually
balanced. Therefore, the main attention, when performing
researches, was concentrated on the emergency operation of work
of three-phase system arising at break of one of the phases. In this
case the influence of one of the cable conductors disappears and
begins to appear the influence of magnetic and conductive coupling.
In Fig. 2 it is shown the dependence of asymmetry on
amplitude, occurring in conductors of phases A and B at break of
phase C. The calculations were performed for the frequency 50 Hz.

and
F1 = −(U 11 + U 21 + U 31 ) ⋅ chγ 1l − (2U 11 − U 21 − U 31 ) ⋅ chγ 2l −
,
Z н1
Z
shγ 1l − (2U 11 − U 21 − U 31 ) ⋅ н1 shγ 2l
Z В1
Z В2
F2 = −(U 11 + U 21 + U 31 ) ⋅ chγ 1l − (2U 21 − U 11 − U 31 ) ⋅ chγ 2l −
,
Z
Z
− (U 11 + U 21 + U 31 ) ⋅ н 2 shγ 1l − (2U 21 − U 11 − U 31 ) ⋅ н 2 shγ 2l
Z В1
Z В2






F = −(U + U + U ) ⋅ chγ l − (2U − U − U ) ⋅ chγ l −

− (U 11 + U 21 + U 31 ) ⋅

3

11

21

31

1

31

11

21

2

.
Z
Z
− (U 11 + U 21 + U 31 ) ⋅ н 3 shγ 1l − (2U 31 − U 11 − U 21 ) ⋅ н 3 shγ 2l
Z В1
Z В2
To study influence of connections between cable conductors
on the quality of electricity some calculations were settled under
above mentioned equation with the help of computer program.
These calculations were performed for different operating modes of
three-phase network, which includes the cable.
Fig. 2. The dependence of the asymmetry on amplitude on the cable
length for the frequency 50 Hz

3. Research results

The distance from the beginning of a cable (in kilometers) is
shown here on abscissa axis, and on ordinate axis – asymmetry on
amplitude (in volts). As it is seen, in the middle of the cable under
symmetric source the asymmetry in amplitude is more than 1,100
volts (about 11% of the input voltage).
In Fig. 3 it is shown the dependence of asymmetry on a phase
for the same cable and same frequency. The distance from the
beginning of a cable (in kilometers) is shown here on abscissa axis,
and on ordinate axis – asymmetry on phase (in degrees).

In accordance with the developed mathematical model,
calculations of voltage distribution on the length of medium voltage
three phase conductors of N2XSEY 3 × 50/16 cable of Siemens
brand have been made. As follows from [7], the primary cable
parameters are: R1 = R2 = R3 = 0,494 Ω/km, L1 = L2 = L3 = 0,359
mH/km, C11 = C22 = C33 = 0,182 µF/km, M12 = M13 = M23 = 0,29
mH/km, C12 = C13 = C23 = 0,28 µF/km. The cable insulation has
been assumed as ideal, i.e. G12 = G13 = G23 = G11 = G22 = G33 = 0.
The exterior and cable cross-section is shown in Fig. 1.

Fig. 1. The exterior and cross-section of N2XSEY 3×50/16 cable
Copper conductor is conducting part of the cable and consists
from 16 separate copper wires. This cable is widely used for laying
indoors, outdoors, in the ground, including conditions of high
humidity in the cable ducts. The cable is intended for connection of
power supply and distribution devices in the networks of industrial
purpose.
Computer program in VBA using Microsoft Excel
environment was developed to perform the calculation. The
calculations were performed on the assumption that symmetrical
three-phase source of 10 kV voltage is connected to the beginning
of the cable. The load resistance, connected to the end of the cable,
could change both in magnitude and in character (inductive or
capacitive).

Fig. 3. The dependence of asymmetry on phase on the cable length
for the frequency 50 Hz
From this figure it is visible that with increase of a cable
length asymmetry degree on phase increases and can reach 25 – 30
degrees, that is more than 25%.
However, in practice the electrical network analysis is
performed at a frequency of the fiftieth harmonic component, i.e.
2500 Hz. Therefore, these calculations were performed again for
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this frequency. In Fig. 3 it is shown the dependence of asymmetry
on amplitude, occurring in conductors of phases A and B at break of
phase C for the frequency 2500 Hz.

source, connected to the beginning of cable, asymmetrical electric
supply comes to the load. These effects are observed only in
emergency mode in the case of load asymmetry.
In this article it is described only cases of emergency mode - break
of one of the phases. Therefore, further research directions could
include:
− work research of cable line under short circuit of one of
phases;
− affect research of asymmetry load on the quality of
electric energy;
− experimental researches of revealed effects in real cable
power lines.
However, conducting of experimental researches is connected
with quite substantial difficulties. For their performance it is
necessary to have a three-phase cable of very big length – several
tens kilometers. Taking into account that the cost of N2XSEY
3×50/16 cable, according to the catalog, is about 50 euros for 1
meter, acquisition of such cable for experimental studies becomes
almost impossible. The solution of this problem is the performance
of researches on the cables much shorter in length, but frequency
much higher than industrial one – 50 Hz. The experimental data
obtained in such a way needs to be compared to the calculations,
executed under given mathematical model for the same length and
frequency. This technique also opens the way for study of transients
into three-phase power cables under the presence of inductive and
conductive coupling between the conductors.

Fig. 4. The dependence of the asymmetry on amplitude on the cable
length for the frequency 50 Hz
As it is seen from Fig. 4, at the distance 20km from cable
beginning the asymmetry in amplitude is more than 4,000 volts,
about 40% of the input voltage. There is a very high asymmetry,
when work of electrical network is not possible.
However, phase asymmetry for the frequency 2500Hz much
higher than for the asymmetry frequency 50Hz. The corresponding
plot is shown in Fig. 5.
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Fig. 5. The dependence of asymmetry on phase on the cable length
for the frequency 2500 Hz
From this figure it is visible that with increase of a cable
length asymmetry degree on phase increases and can reach 120
degrees, that is more than 100%!
In Fig. 4 and Fig. 5 on abscissa axis the distance from the
beginning of a cable (in kilometers) is shown, and on ordinate axis
– asymmetry on amplitude (in volts, fig. 4) or asymmetry on phase
(in degrees, Fig.5).

4. Conclusions
Traditional of cable transmission lines, effects due to the mutual
influences are not involved. However, as calculations have shown,
it is impossible to neglect these effects with line length of several
tens kilometers
The mutual inductive and galvanic connections between cable
conductors lead to the fact that even with a symmetrical three-phase

10

EXPLOITATION RESULTS OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM FOR
MEDICAL PERSONNEL IN THE MILITARY MEDICAL ACADEMY, SOFIA,
BULGARIA
assist.prof.Polina Mihova1, PhD, Galina Bocheva2
Health and social sciences department, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria
Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria
pmihova@nbu.bg

1

Abstract: An Administrative Information System (AIS)
by definition includes digitized systems supporting storage,
retrieval, processing and maintaining information in support of
administrative services in one unit, regardless of its profile. AIS,
operating within the health establishment, does not include
document that is directly related to medical and health information,
nor with patient data and records. The urgent need to develop
application for administrative management of medical staff in
MMA, stemmed from the fact that the institution has a number of
components of an integrated information system in conformity with
Bulgarian standards of medical care, which covers 90% of the
activities in the hospital, however, it serves mainly medical and
health activities and the related documentation, but not the
administrative part. [1,2]
The introduced in production three years ago solution is
developed according to the following standards: ISO 13606-4:
2008, ISO / TS 21547: 2010, ISO 18308: 2011, ISO 27789: 2013
and ISO / IEC 15408-2, performs author`s system internally
administrative services, satisfying the requirement to communicate
to different users working in conditions ranging medical and nonmedical legislation and statutory regulations. [3] The goals that
were put in implementation, on the one hand include requirements
to facilitate the work of medical secretaries who are mainly
responsible for the preparation of many administrative documents,
on the other - to reduce and minimize the time consumption,
consumables and labor, which itself actually lightens the
organization of the document in MMA as a whole. The article
presents a large-scale survey among staff of MMA on satisfaction
of using the system, and analyzes and slices based on service
period.
Keywords:
document
workflow,
management
information system,

2. Material and method
At this moment there are several information systems,
integrated and functioning, but still lots of paper documentation is
processed and is the most powerful tool for the Bulgarian medical
practitioner. At the table below we present the paper document
workflow in Medical Military Academy before introduction of the
system:

Table 1: Paper document workflow in MMA before introduction of
management information system

1. Introduction
Military Medical Academy (MMA) is a medical,
educational and scientific-research institution with an
internationally acknowledged reputation. As a military hospital
with centralized care, the MMA can ensure that a consultation
meeting of the most skilled medical experts can be called up in 10
minutes to respond to any kind of medical problems. It was
established in 1844, and today, its framework, it has the Medical
School committed to creating new generations of military doctors.
It is also recognized as a scientific research center of excellence.
Military Medical Academy has 27 clinics and 17
institutes, the Specialist Outpatient Clinic, the Poison Control
Center, the Emergency Department and the Solid Organ
Transplantation Center performing more than 5000 diverse
diagnostic and therapeutic procedures. The MMA operates as a
part of the Ministry of Defense. Thanks to its military
organizational structure and commitment to providing the best,
most comprehensive quality medical care, it has been rewarded and
recognized as a medical institution meeting the highest world
standards. The MMA has always been opened to all our citizens,
and since its recent full integration in the National Health System, it
serves 40% of civilian patient population. Each year, it has more
than 230.000 civilian outpatient visits, of which more than 20.000
result in hospital admissions. [4]

Fig.1: Variety of paper-based graphics in MMA.

There are regular reports, but periodically are required and
others: list of people from the duty team on a date / courts for /,
rescue teams in the holidays, emergency teams and etc.
Apart, each department secretary prepares and makes
scheduling unit, where participate 4 positions - doctors, nurses,
paramedics and a consultant for the month.
To select the most needed and preferable parameters, we have
investigated the web and found one of the most comprehensive
comparative analysis based on the website Capterra – the smart way
to find software [6] , where we found 17 software solutions
compared with each other in relation to 41 parameters.
We used 3 of them – Healthcare Delivery Management by
Ankota, Avisena Practice Manager by Avisena and Practice Expert
by California Medical Systems with selected 21 parameters:
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4.
5.

6.
Fig.2: Variety of paper-based graphics in MMA.

1. Medical informatics standards application - European or
international
2. Year of development and implementation
3. Platform - desktop or web solution
4. Size of the hospital - such as labor
5. Location - location development decision
6. Management of meetings and commitments under
framework regulating stations - preparing schedules themselves
compartments visits by patients
7. Automatic reminders
8. Change UI customization
9. Import / export of data - to and from Word / Excel
10. Demographics
11. Email Integration
12. Integration into the BIS
13. Mobile access
14. Multilanguage
15. Multi location
16. Schedule of doctors
17. Dates sisters
18. Reports, reports, statistics
19. Prepare a schedule according to legal requirements
20. Ability to prepare a separate schedule
21. Schedule Staff
22. Sound reminders
23. Website Integration
Based on the international developments and experience and
according to each unit in the organization scheduling requirements,
we have chosen to set number of shift types (day, evening, night) in
a given time period with an opportunity to define and individual
preference for shift types.
The solution takes into account the availability of qualified
personnel; nurses’ preferences for particular days, shifts, units; and
regulatory and union requirements. Regulatory and union
requirements govern the number of hours worked, overtime, time
off between shifts, staffing ratios, certifications and credentials.
Government regulations in some states mandate nurse-to-patient
ratios and healthcare organizations must document, by means of
staffing reports, that they are meeting, or trying to meet the ratios.
The software supports pattern scheduling and automatically
generate work schedules using industry standard or user-definable
schedules and it is with pre-designed shift patterns for compressed
work week, 8, 10, 12, and 24 hour fixed and rotating shift schedules
that meet scheduling needs of MMA.
It doesn’t allow conflicts, duplicate shift assignments,
overlapped shift assignments, and conflicts with scheduled time off.
Print schedule views, lists, assignment calendars, and reports to
communicate schedule information to management and employees.
The software is fully integrated and developed on the base of
the following ordinances:
1. Ordinance on the types of work which establishes reduced
working hours Application № 1 to the Decree № 267 of
12.12.2005
2. Ordinance on working time, rest and leave adopted in1986
Ordinance № 2 of the order establishing responsibility for
duty or location of employer
3. Report from the commission to the European parliament,
the European economic and social committee and the
committee of the regions on implementation by Member
States of Directive 2003/88 / EC ("Working Time

Directive") {SEC (2010) 1611 final} Brussels, 21.12.2010
COM (2010) 802 final
Ordinance № 16 OF 21 August 1996 on the organization
of hospital care in state hospitals
Instructions № 2 of 10.01.1996 on the organization of
work and of working time in public health institutions,
bodies of state sanitary control and Sanatorium
establishments
Ordinance № N 18 of December 19, 2012 In order for
distribution of service time servicemen of the Defense
Ministry, structures directly subordinate to the Minister of
Defense and the Bulgarian Army, its reporting beyond the
normal duration and determination of the remuneration for
execution of assigned duties over the total duration of
service time for duty during weekends and official holiday

3.Results
Based on the conducted survey, graphically presented on
Fig.3., we can draw the following conclusions:

Fig.3: Inquiry results.

1. The first two questions specified target groups, and
fixed the age range of consumers surveyed. Users are primarily and
predominantly in of the age ranges: 30-42 - 80 of 200 overall and
43-55 - 80 of 200 total!
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2. In order to optimize the poll we have prepared two
pairs of related issues, namely: 4 and 7 question - investigating
respectively difficulties in using the system and comfort; 3 and 8
also - consumed, but not entirely cover the spheres.
3. The study proves that when medical secretaries
participate in experimental design and testing, they are afterwards
more than satisfied with the system and find it necessary.
4. Only 14 of the respondents - 2 doctors and 2 medical
secretary found no difference in working with experimental
software. Here it is worth noting that doctors require only a printout
of your schedule and statistics about hours but not handle tables and
introduction of administrative information.
5. Strongly positive attitude is 160 by 200 respondents on
better management of the overall process of preparation of
schedules in MMA - Sofia.
6. 160 of 200 believe that the system - actually
implemented, would accelerate the process of preparation of
monthly schedules and definitely would ensure security and
accuracy of the reports.
7. Only 20 of the 200 encounter some difficulties in
working with the so. 10. 10 of the 200 doctors surveyed believes
that the system should have additional functions.
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4.Conclusion
The very nature of medical staff scheduling demands
efficiency when it comes to managing scheduling for staff and
physicians at medical offices, hospitals, home health services,
medical centers and other medical care facilities.
With so many positions and skill requirements to meet,
there is no room for anything less than total staff organization,
especially when the staff count reaches into nearly thousand people,
operating 24/7 and covering hundreds of shifts.
The model of software as the first of its kind solution for
the Bulgarian environment was presented at an international forum
in Ukraine in March 2013 [7], it is introduced in June 2013 and
works successfully until the current moment.
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КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ
CONCEPT OF INFORMATION SECURITY
Assoc. Prof. Pasarelski R. 1, M.Sc. eng. Teodora Pasarelska2, M.Sc. eng. Dobrev Ts. 2
Department of Telecommunications – New Bulgarian University , Sofia, Bulgaria
rpasarelski@nbu.bg; tpasarelska@mtitc.government.bg
Abstract: Practical rules to ensure information security at all stages of the life cycle of information technology should have a complex nature
and are based on tested techniques and practical methods. For example, in information technology must be used some means of
identification and authentication of users (care services), facilities for backup, antivirus control, etc.
Mode of information security in such systems provides:

Procedural level - through the development and implementation of sections of the instructions for staff dealing with
information security, but also by physical protection measures;

Program and technical level - using probated and certified solutions, a standard set of countermeasures, backup, virus
protection, password protection between network screens, data encryption, etc.
In providing information security is essential not to miss some important aspects. This ensures a minimum basic level of information security
required for each information technology. Thus, to ensure a basic level of information security using a simple approach to risk analysis, that
is considered a standard set of common safety hazards without assessing their probabilities. Neutralization of threats using typical set of
countermeasures, and issues related to the effectiveness of protection shall not be considered. Such an approach is acceptable if the value of
resources protected in terms of organization did not appear extremely high. Methodology for risk analysis for the basic level of information
security may be different for different organizations.
KEY WORDS: INFORMATION SECURITY, CONCEPT, MANAGEMENT, RISK.

Въведение

1. Принципи на концепцията

Стандартизационният процес в сферата на практическите
аспекти на информационната безопасност възникват преди
двадесет години. Първият сполучлив опит в тази област е
британският стандарт BS 7799 “Практически правила за
управление на информационната безопасност”, издаден през
1995г., в който е обобщен опитът по осигуряване режима на
информационна безопасност в информационните системи (ИС)
от различен профил. Впоследствие са публикувани няколко
аналогични документа: стандарти на различни организации и
ведомства като - германският стандарт BSI и др. Съдържанието
на тези документи основно се отнася до етапа - анализ на
рисковете, на който се определят заплахите за безопасността и
уязвимостите на информационните ресурси. Формулират се
изискванията към режима на информационната безопасност. В
случай
на
повишени
изисквания
в
областта
на
информационната безопасност се използва пълният вариант на
анализа на рисковете. За разлика от базовия вариант, в един
или в друг вид се извършва оценка на ценността на ресурсите,
характеристиките на рисковете и уязвимостити. По принцип се
извършва анализ съобразно критерия стойност/ефективност на
няколко варианта за защита. Въпреки съществените различия в
методологията за осигуряване на базова и повишена степен на
безопасност, може да се говори за единна концепция за
информационната безопасност (фигура 1). Под информационна
безопасност се разбира защитеността на информацията и на
поддържащата инфраструктура от случайни и преднамерени
въздействия от естествен или изкуствен характер, целящи
предизвикването на щети, както на притежателите или
потребителите на информация, така и на поддържащата
инфраструктура.

Независимо от размерите на организацията и
специфичността на информационната й система, дейността по
осигуряване режима на информационна безопасност в един или
друг вид трябва да съдържа следните етапи (фигура 2):

Фигура 2. Осигуряване режима на информационна
безопасност
Основни етапи:

Определяне политиката за информационна
безопасност.

Определяне сферата (границите) на системата
за
управление
на
информационната
безопасност и конкретизация на целите на
нейното създаване.

Оценка на рисковете.

Управление на рисковете.

Избор на контрамерки, осигуряващи режима
на информационна безопасност.

Одит на системите за управление на
информационната безопасност.

Определяне изискванията към режима на информационна
безопасност

Минимални изисквания
(стандартни проектни решения)

Повишени изисквания към
достъпността, конфиденциалността ,
цялостта на информационните
ресурси

Базово ниво на защитеност

Пълен вариант на анализа на
рисковете

Уточняване изискванията на
базовото ниво, приложено към
конкретна информационна система

Анализ на вариантите за защита
съобразно критериите
стойност/ефективност

Политика за информационна безопасност

Базови положения на
политиката за безопасност

Политика за безопасност,
съответстваща на
повишените изисквания

При осигуряването на информационната безопасност, от
съществено значение е да не се пропуснат някои съществени
аспекти. Това гарантира някакво минимално базово ниво на
информационната безопасност, задължително за всяка една

Фигура 1. Определяне изискванията към режима на
информационна безопасност
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Заключение

информационна технология. По такъв начин, за осигуряване на
базовото ниво на информационната безопасност се използва
опростен подход към анализа на рисковете, при който се
разглежда стандартна съвкупност от разпространени заплахи за
безопасността без да се оценяват техните вероятности. За
неутрализация на заплахите се използва типова съвкупност от
контрамерки, а въпросите свързани с ефективността на
защитата не се разглеждат.
1.1. Определяне политиката за информационна безопасност
Определянето на политиката за информационна
безопасност трябва да се свежда до няколко стъпки, а именно Определяне на използваните ръководни документи и стандарти
в облaстта на информационната безопасност, а също така и на
основните положения на политиката за ИБ.
1.2. Определяне сферата (границите) на системата за
управление на ИБ и конкретизиране целите на нейното
създаване
Необходимо е да се определят границите на системата,
за която трябва да бъде осигурен режимът на информационна
безопасност. По същество, системата за управление на
информационната безопасност трябва да се изгражда именно в
тези граници. Дефинирането на границите (сферата) на
системата се препоръчва да се осъществява съобразно изготвен
план.

Осигуряването на повишените изисквания към
информационната
безопасност
предполага
съответни
мероприятия на всички етапи от жизнения цикъл на
информационните
технологии.
Планирането
на
тези
мероприятия се осъществява при приключването на етапа на
анализа на рисковете и избора на контрамерките. Задължителна
съставна част от тези планове се явява периодичната проверка
за съответствието на съществуващия режим на информационна
безопасност на политиката за безопасност, сертификацията на
информационната система (технология) за съответствие на
изискванията определени от стандарта на безопасността.
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1.3. Постановка на задачата за оценка на рисковете
На дадения етап трябва да бъде поставена задачата за
оценка на рисковете и да бъдат аргументирани изискванията
към методиката за оценка на рисковете. Съществуват различни
подходи за оценка на рисковете. Изборът на подхода зависи от:
 нивото на изискванията, предявявани в организацията
към режима на информационната безопасност;
 характера на вземаните под внимание заплахи спектъра на въздействие на заплахите;
 ефективността на потенциалните контрамерки.
1.4. Управление на риска
Трябва да бъде разработена стратегия за управление на
рисковете от различните класове. Възможни са няколко
подхода:

намаляване на риска;

отклоняване на риска;

изменение характера на риска;

приемане на риска.
1.5. Избор на контрамерки, осигуряващи режима на
информационна безопасност
Трябва да бъде предложен комплекс от контрамерки,
структурирани по нива (организационно, програмнотехническо) и по отделни аспекти на безопасността.
Предложеният комплекс се изгражда в съответствие с
избраната стратегия за управление на рисковете. Ако се
изпълнява пълния вариант на анализа на рисковете, за всеки
риск се оценява ефективността на комплекса от контрамерки.
1.6. Одит на системата за управление на информационната
безопасност
Целта на провеждания одит се явява, проверката за
съответствието на избраните контремерки на декларираните в
политиката за безопасност цели. Въпросите на одита и
процедурата за сертификация на информационната технология
за съответствие на изискванията на инфорамционната
безопасност трябва да бъдат оформени в документ “Ведомост
за съответствие”. В него се съдържа анализ на ефективността
на контрамерките. Основните раздели на този документ са:

граници на провеждания одит;

методика за оценка;

съответствие на съществуващия режим на
информационна безопасност;

несъответствия и техните категории;

общи забележки, изводи, препоръки.
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КИБЕР АТАКИТЕ И СИГУРНОСТТА В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО
CYBER ATTAKS AND SECURITY IN INTERNET SPACE
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Abstract: Cyber security these days has become a term used by a thief. Cyber thief is someone who steals through the internet your
personal information and misuses it. Summarizes the overall cyber security as security and stability of all network systems. Today in the 21st
century the rapid development of new technologies are confronted with a problem, and it is - the increase in the number of computer systems
and devices that are connected to the "network" or in other words the Internet. The advantages of this connectivity are large and obvious,
thanks to this we are able to communicate with people from all over the world without having to travel, thus saving both time and financial
resources. On the other hand the question of security remains in the background, which is troubling given the fact that cybercriminals
exactly what you expect - our system is weak and easy to attack. Every day we learn to penetrate the e-mail address in the network, the
penetration could be a government network or in a hospital, and in, the network of other large and important community organizations.
Increasingly talking about attacks on computer viruses and "computer fraud" emerged as a concept - "computer crime" and "cybercrime".
Administrator of the multinational enterprise networks to users of home computers, almost anyone who is "on-line" is interested to some
extent by tracking the possibility of unauthorized access.
Keywords: CYBER SECURITY, COMPUTER CRIME, COMPUTER FRAUD, COMPUTER VIRUSES; CYBERSPACE.

І. Въведение

В процеса на развитие на защита на информацията се
разработват и имплементират
различни международни
стандарти. Възникват и работят различни организации, които
да координират научните изследвания и разработки в областта
на защита на информацията. В компютърната индустрия се
създаде нов дял – Computer Security – Защита на информацията
в компютъра. Какво е сигурност? Много хора биха си задали
този въпрост, за различните хора сигурността означава
различни неща, поради гледната точка на всеки един от нас.
Единствената напълно сигурна система е тази, до която никой
няма достъп, но такава система в днешно време несъществува,
очевидно я маркираме
като неработеща. Компютърната
сигурност е дефинирана от Microsoft Press Computer and
Internet Dictionary като „необходимите действия за защита на
един компютър и информацията, която той съдържа".
В глобалната мрежа по принцип комуникациите са отворени и
неконтролирани. Тази идея за отвореност влиза в
противоречие, в конфликт с изискването за конфиденциалност
и цялост на транзакциите. Тези две изисквания могат да се
реализират, ако бъде осигурена системна сигурност, добре
конфигуриран софтуер и внимателно подбран персонал от
специалисти. С други думи това е една двуцелева задача с
критерии за оптималност "пари за сигурност" и "ниво на
сигурност". Анонимността и деперсонализацията в Интернет
пространството
правят
особено
важен
въпроса
за
идентификацията, избягването на неоторизиран достъп до
данни и съхраняване целостта на информацията. Сигурността
на информацията е понятие, което може да се опише със
следните три основни характеристики:
• Конфиденциалност или секретност (Secrecy or
Confidentiality)- Най-общо това е контрола върху лицето
или лицата ползващи дадена информация с цел да се
избегне нейното разпространение.

•

Цялостност
(Integrity)
и
точност
(Accuracy).
Това означава информацията и софтуера да бъдат
непрекъснато поддържани във времето, като се
променят само от оторизирани лица, т.е. информацията
е действителна (валидна), точна, автентична и не е
променяна или изтривана при осъществяваните
комуникации и ползване. Тази характеристика е особено
важна за финансовите институции, но и не само за тях.

•

Наличност: Всеки потребител има в реално време
непрекъснат достъп до информацията и ресурсите, за
които има съответната оторизация.

II. СИГУРНОСТ.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМАТА
СТЕПЕН НА СИГУРНОСТ.
Сигурността е функционалното състояние на дадена
система,
което
осигурява
неутрализирането
и
противодействието ѝ на външни и вътрешни фактори оказващи
влияние или можещи да въздействат деструктивно на
системата (влошаване организационното състояние на
системата или невъзможност за нейното функциониране и
развитие). Обичайно организираните атаки срещу системата за
сигурност са в резултат на заговор.
2.1. Обекти за сигурност
В зависимост от обекта за сигурност се разграничават:
• лична сигурност или безопасност - виж право на
живот, лична свобода и неприкосновеност, право на
адвокатска защита, здравеопазване и тайна на
кореспонденцията;
• национална сигурност (включая държавна
сигурност);
• правна сигурност;
• информационна сигурност;
• финансова сигурност;
• икономическа сигурност (включая индустриална
сигурност);
• ядрена безопасност;
• радиационна безопасност;
• екологична безопасност;
• противопожарна безопасност;
• Безопасност на движението по пътищата.
2.2. Определяне на степен на сигурност
Степента на сигурност, която е небходимо да бъде постигната
за дадена компютърна мрежа зависи до голяма степен от типа и
сферата на действие на институцията, фирмата или
учреждението,в рамките и за нуждите на която е изградена
мрежата. Първата стъпка в разработването на осъществим план

фиг. 1. Компоненти на сигурността на информацията
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за защита на мрежата е определянето на нуждите от сигурност.
Факторите, които трябва да бъдат оценени, са следните:
• Типът на бизнеса, в който участва компанията
• Типът на данните, съхранявани в мрежата
• Философията за управлението на организацията
2.3. Заплахи пред сигурността
След като е взето решението, че типът, данните и философията
на управление на организацията или фирмата изискват
реализиране на мерки за сигурност, трябва да определим
вероятните източници на заплаха за целостта на данни в
съответната мрежа. Организациите могат лесно да подценят,
надценят или напълно да пренебрегнат рисковете, на които са
изложени техните мрежи. Въпреки това има много и различни
типове заплахи за сигурността на мрежата. Най-общо те могат
да бъдат класифицирани в следните две най-общи категории:
• Външни заплахи
• Вътрешни заплахи
Външните пробиви в сигурността могат да приемат множество
форми, в това число:
 Неоторизирано използване на пароли и ключове
 Атаки от типа Denial of Service (DоS)
 IP спуфинг
 Компютърни вируси и червеи
 Програми тип троянски коне
За да е ефективна сигурността на мрежата трябва да има и
функционално разделяне на средствата :
 Средства за физическо осигуряване на компютърните
системи.
 Средства за контрол на достъпа (защитни стени,
пароли, биометрични средства).
 Средства за превенция/откриване на непозволени
прониквания.
 Средства за кодиране (системи за PKI и частни ключове).
 Средства за автентификация (цифрови сертификати,
маркери, електронни подписи).
 Средства за EMI/RFI екраниране.
 Средства за управление на мрежата - скенери, снифери,
Profilers, Honeypots, Shunts.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Днес живеем в един хиперсвързан свят, който ни
предоставя невероятни възможности и множество нови
предизвикателства. Цифровата революция, която днес
преживяваме, донесе иновации и растеж, но бъдещият бизнес е
изграден върху инфраструктура, върху която нямаме пълен
контрол или по-скоро дори не можем да обхванем. Така както и
във времето на индустриалната революция, трансформациите,
които виждаме в момента са необратими. Тези промени, обаче,
идват и нови рискове. Сега към настоящия момент повече от 2
милиарда жители на планетата са свързани с интернет.
Прогнозите и очакванията са, че към 2020 година 50 милиарда
„устройства“ ще бъдат свързани в глобалната мрежа. Тази
свързаност ускорява иновациите и изследванията, стимулира
споделянето на информация и сътрудничеството и в крайна
сметка води до увеличение на растежа, просперитета и
създаването на работни места. Достъпът до интернет
несъмнено подпомага развиващите се икономики да прескочат
на по-високо технологично ниво. Безспорен феномен който
наблюдаваме е, че свързването на физически, цифрови и
социални мрежи води до промяна на баланса на силите в
обществото. Всички тези възможности и ползи, обаче, вървят
ръка за ръка с рисковете, които носи свързаността ни. А един
от фундаменталните проблеми е този с кибер сигурността.
Освен непосредствените рискове от хипер-свързаността,
въпросът за това кой носи отговорността става критичен за
жизнеспособността и стабилността на цялата „екосистема“.
Предизвикателството в случая е да се балансира между
постигане на сигурност, чрез правила и добри практики и
същевременно насърчаване и подкрепа на органичния растеж и
иновациите.
Осъзнавайки
новите
предизвикателства
Световният икономически форум стартира инициатива, с която
да ги посрещне и се надяваме скоро да не е проблем да спираме
подобни киберпрестъпления и атаки.
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Prof. Dr. Sci Tsonka Baicheva, Prof. Phd Svetlana Topalova1
Institute of Mathematics and Informatics – BAS, Bulgaria1
tsonka,svetlana@math.bas.bg
Abstract: We classify up to multiplier equivalence maximal (v, 5, 3, 1) optical orthogonal codes (OOCs) with lengths up to 100.
Keywords: OPTICAL CODE-DIVISION MULTIPLE ACCESS SYSTEM, OPTICAL ORTHOGONAL CODE

weight 5 have been considered in [1,2,3,4,9,10,11]. Most classes of
optimal (v,5,1,1) OOCs that are known were obtained by the
powerful difference family apparatus either as ordinary (v,k,1)
difference families (corresponding to the perfect (v,k,1,1) OOCs) or
relative (v,k,n,1) difference families with n ≤ k2-k.

1. Introduction
One of the basic concepts in data communication is the idea of
allowing several transmitters to send information simultaneously
over a single communication channel. This is called multiple
access. There are several techniques to provide multiple access and
one of them is code division multiple access (CDMA). Although
used in various radio communications systems, the most widely
known application of CDMA is for cellphones.

Constructions and classification of (v,5,2,1) OOCs of small
lengths are presented in [2] and [4]. In this paper we classify
(v,5,3,1) OOCs with lengths up to 100.

2. Basic definitions
For the basic concepts and notations concerning the classified
combinatorial objects we follow [4] and [9]. We denote by Zv the
ring of integers modulo v and by ⊕ addition in it.

Definition 1. A (v,k,λa,λc) OOC is a collection C={c1,…,cs} of
k-subsets (codewords) of Zv, such that any two distinct translates of
a codeword share at most λa, elements, and any two translates of
two distinct codewords share at most λc elements:
|ci ∩ (ci ⊕ t)| ≤ λa,, 1 ≤ i ≤ s, 1 ≤ t ≤ v-1

(1)

|ci ∩ (cj ⊕ t)| ≤ λc,, 1 ≤ I < j ≤ s, 1 ≤ t ≤ v-1

(2)

Codewords of an OOC can also be represented as {0,1}
sequences of length v having ones at positions ci.

A binary signature sequence (codeword) is assigned to each
user in a CDMA system. The data to be sent is mapped onto the
codewords and the different users codewords are mixed together
and sent over the channel. At the receiver end a decoder, which is
individual for each user, compares the incoming sequence with
stored copies of the codewords to be able to extract the information
bits.

Condition (1) is called the auto-correlation property and (2) the
cross-correlation property.
Definition 2. The size of C is the number s of its codewords.
Consider a codeword C={c1,…,cs}. Denote by Δ’C the multiset
of the values of the differences ci – cj, i ≠ j, i,j=1, 2, … , k and by
ΔC its corresponding set. The type of C is the number of elements
of ΔC, i.e. the number of different values of its differences. The
auto-correlation property means that at most λa differences are the
same. For λc =1 the cross-correlation property means that ΔC1∩
ΔC2=∅ for two codewords C1 and C2.
Definition 3. A (v,k,λa,λc) OOC is perfect if |⋃si=1 ΔCi|= v-1,
that is if all nonzero differences are covered.
Example. Codewords of a perfect (37, 5, 3, 1) OOC
C1 = {1110000100000000000000000000000010000} or
{0, 1, 2, 7, 32}

Optical code-division multiple access (OCDMA) systems
attract much attention as they have several benefits such as
asynchronous transmission, being flexible in network design,
accommodation of burst traffic, etc. A main problem connected
with the use of OCDMA systems is the search for powerful code
structures that allow a large number of users to communicate
simultaneously with a low error probability. Among the most
famous codes considered to date are optical orthogonal codes
(OOCs). They also have applications in mobile radio, frequencyhopping spread-spectrum communications, radar, sonar signal
design, constructing protocol - sequence sets for the M-active-outof T users collision channel without feedback, etc.

C2 = {1001000000010000000100100000000000000} or
{0, 3, 11, 19, 22}
C3 = {1000100000000100010000000001000000000} or
{0, 4, 13, 17, 27}
ΔC1 = {1,2,5,6,7,12,25,30,31,32,35,36}
ΔC2 = {3,8,11,15,16,18,19,21,22,26,29,34}
ΔC3 = {4,9,10,13,14,17,20,23,24,27,28,33}
Among the OOCs with given parameters those ones which have
more codewords are more interesting from application point of view
and research efforts are directed there.

Since the introductory paper by Chung, Salehi and Wei [7] the
optical orthogonal codes existence problem has been intensively
studied. Many constructions of optimal optical orthogonal codes are
known, see for instance [4,5,6,8,9,11]. In particular, OOCs of
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Definition 4. A (v,k,λa,λc) OOC is optimal if it has maximum
size.
Since we want to classify all OOCs with given parameters, we
need to define an equivalence relation on them.
Definition 5. Two (v,k,λa,λc) OOCs C and C' are isomorphic if
there exists a permutation of Zv, which maps the collection of
translates of each codeword of C to the collection of translates of a
codeword of C'.
Definition 6. Two (v,k,λa,λc) OOCs are multiplier equivalent if
they can be obtained from one another by an automorphism of Zv
and replacement of codewords by some of their translates.
There can exist OOCs which are isomorphic, but multiplier
inequivalent.

3. Classification method
We classify up to multiplier equivalence the (v, 5, 3, 1) OOCs
by a modification of the algorithm used in [2]. The algorithm
performs backtrack search on the set of all possible codewords, i.e.
all 5-sets which meet the auto-correlation requirement. In the
present modification we check which types of codewords are
available in this set and exclude from it the codewords of types that
are impossible for a code with the predefined size.
At each stage of the back-track search we add a codeword to the
current partial solution. In order to make the classification feasible
we speed up the algorithm by performing a minimality test and a
type test to the partial solutions.
Minimality test: we check if the current partial solution can be
mapped to a lexicographically smaller one by the automorphisms of
Zv. If it can, an equivalent partial solution has already been
considered, and we look for the next possibility for the current
codeword.
[2] T. Baicheva, S. Topalova, Optimal (v,5,2,1) optical
orthogonal codes of small v, Applicable Algebra in Engineering,
Communication and Computing, 24 (3-4), 2013, 165-177.

Type test: Suppose that r codewords of the code have been
already found. Let T be the type of the r-th codeword, and let d be
the number of distinct differences covered by the r codewords. We
only look for codes with a definite number s of codewords. The
type of the remaining codewords (of the array we choose them
from) is at least as big as that of the r-th chosen one. That is why

[3] M. Buratti, A. Pasotti, Further progress on difference
families with block size 4 or 5, Designs, Codes and Cryptograthy,
56, 2010, 1-20.

d+(s-r)T ≤ v-1.

[4] M. Buratti, A. Pasotti, D. Wu, On optimal (v,5,2,1) optical
orthogonal codes, Designs, Codes and Cryptograthy, 68(1–3), 2013,
349-371.

If this does not hold, the next possibility for the (r-1)-st
codeword is considered.

[5] W. Chu and S. W. Golomb, Optimal (n, 4, 2)-OOC of small
order, Discrete Math. 279, 2004, 163-172.

4. Classification results
The classification of maximal (v, 5, 3, 1) OOCs with 29 ≤ v ≤
100 is presented in Table 1. We start with v=29 because s < 2 for
all smaller lengths. For each v we give the size sopt of the optimal
OOCs, the number of all multiplier inequivalent optimal OOCs, and
the number of the perfect ones among them.

[6] W. Chu and S. W. Golomb, A new recursive construction
for optical orthogonal codes, IEEE Trans. Inform. Theory, 49 (11),
2003, 3072-3076.
[7] F. R. K. Chung, J. A. Salehi and V. K. Wei, Optical
orthogonal codes: Design, analysis, and applications, IEEE Trans.
Inform. Theory, 35, 1989, 595-604.

All computer results are obtained by our own C++ programs.
Files with the OOCs we construct can be downloaded from
http://www.moi.math.bas.bg/~tsonka.
All codes are available
online to everybody who is interested and further investigations of
their properties are possible.

[8] H. Chunk and P. V. Kumar, Optical orthogonal codes new bounds and an optimal construction, IEEE Trans. Inform.
Theory, 90 (4), 1990, 866-873.
[9] Ch. Colbourn, and J. Dinitz, Eds, Handbook of
Combinatorial Designs, 2nd edition (Discrete mathematics and its
applications, ser. ed. K. Rosen), CRC Press, Boca Raton, FL., 2007.

5. Conclusion
The classified codes can be of use both directly in relevant
applications, and as parts of constructions of new infinite families.

[10] S. Martirosyan and A. J. Han Vinck, A construction for
optical orthogonal codes with correlation 1, IEICE Trans.
Fundamentals, E85-A (1), 2002, 269-272.
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ТЕХНИЧЕСКА СИСТЕМА ЗА МНОГОКАНАЛНО ИЗМЕРВАНЕ НА МНОГО
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Abstract: In the upper atmosphere are emitted several ultraviolet emissions. More important are the spectral lines Lα emission
121.6 nm, and emitted from the oxygen OI 130.4 nm and 135.6 nm. For more detailed analysis of the processes in atmosphere, is required
simultaneously measuring intensity several light to lines. The offered technical system contains three independent channels for simultaneous
measurement of the every spectral lines. As a sensor for measuring such weak light fluxes used high performance Photomultiplier (PMT)
R10825. He has very high sensitivity, high gain and its working range is located in the far ultraviolet spectrum. When the light beam
becomes so weak that fall on the cathode single photons, then the output of the PMT receive impulses away from each other. Then the
number of output pulses is in direct proportion to the amount of incident light. This technique is known as the Method of counting photons
and is used for amplification and processing of electrical signals in the unit. The device is designed with enhanced characteristics for
operation in the severe conditions of the space environment.
Keywords: HIGH SENSITIVITY PHOTOMULTIPLIER, LIGHT FLOWS WITH VERY LOW AMPLITUDE, PRIMARY
CONVERTERS.

1. Въведение

Освен това значителен интерес предизвикват и излъчените от
кислорода емисии на OI 130.4 nm и 135.6 nm. Едновременното
наблюдение на трите емисии дава допълнителна информация
за протичащите процеси в магнитосферата, както и възможност
за моделиране на пространствено изображение. Целта на
магнитосферните изследвания е да се разбере как заредените
частици,
магнитните
и
електрически
области
си
взаимодействат едни с други и как това взаимодействие е
промодулирано от външното влияние като например слънчевия
вятър и магнитните полета.

В горните слоеве на атмосферата се излъчват няколко
ултравиолетови емисии. По важните от тях са линиите - Lα
емисия 121,6 нанометра и излъчените от кислорода емисии OI
130.4 нанометра и OI 135.6 нанометра. Измерването на трите
емисии едновременно дава важна информация за протичащите
физични и химични процеси в пространството на гекороната.
Като най-външен слой на атмосферата, тя е подложена на
интезивна слънчева радиация и космически лъчения, в резултат
на което се наблюдават различни явления като магнитни бури,
светещи облаци, наличието на плазмен слой, кръгов ток
състоящ се в 80% от протони на Н+, О+, N+, He+ O2+, H2+ и
др. Резонансният преход 2P-2S на атомния водород (Lα
емисия с дължина 121.6 нм) е най-силната и открояваща се
емисия в слънчевия FUV спектър.

Измерването на слаби потоци светлина, особено в
ултравиолетовия диапазон е свързано с решаването на много
проблеми. Един от най-важните е
разработването или
намирането на висококачествен фабричен сензор за
преобразуване на светлината в електрически сигнал. Този
сензор трябва не само да е извънредно чувствителен, но в
същото време тази чувствителност трябва да е разположена в
ултравиолетовия диапазон. Внимателния подбор на подобен
сензор е една много деликатна задача поради противоречивите
изисквания към параметрите на прибора и високата му цена.
Друг важен проблем е доставката на оптичен филтър за
разделяне на емисиите OI 130.4 nm и 135.6 nm.

2. Спектрална характеристика на
геокороната и общи изисквания за измерване.
На фиг. 1 е показана спектрално моделираната
ултравиолетова аврорална емисия на геокороната.

3. Уред за измерване на светлинни потоци с
много нисък интензитет.
Уредът
съдържа
3
електронни
фотоумножителя
(photomultiplier tube), които се използват като сензори за
първично преобразоване на Lα радиацията и емисиите OI 130.4
nm и 135.6 nm в електричен сигнал. Eлектронните
фотоумножители (ФЕУ) са подбрани със спектрална
чувствителност в диапазона 115 - 190 nm, която съответства на
изброените по-горе спектрални емисии. На входа на всеки от
електронните фотоумножители е поставен оптичен филтър за
отделяне на съответните емисии.

Фиг. 1. Аврорален спектър на геокороната.

Подобни идеи са имали и авторите на проекта “TWINSLAD mission” 2005 г.[6]. Тъй като доставката на оптични
филтри с много тясна лента на пропускане е много трудна
задача, в този проект са изпозвани 2 Лайман алфа детектора

Радиационният поток на Lα емисията се състои от
директна Lα емисия, както и от такава получена от
резонансното разсейване от водородните атоми в атмосферата.
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4.Изисквания към сензора за измерване на слаби
светлинни потоци, използващ метода на броене
на импулси.

(LAD) за измерване на Лайман алфа емисията и
спектрофотометър с микроканална пластина (MCP) за
измерване на OI 130.4 nm и 135.6 nm. Днес обаче,
високотехнологичните фирми проивеждат нови, по-модерни
електронни елементи и оптични устройства, при това на пониски цени, които позволяват по-ефективни решения в
областта на измервателната техника.

4.1. Спектрален отклик и квантова ефективност.
Спектралния отклик на електронния фотоумножител трябва
максимално да съответства на дължината на вълната на
светлинния поток в случая 121.6 nm, 130.4 nm и 135.6 nm.
Квантовата ефективност трябва да бъде максимално висока,
особенно при по-слабите сигнали.

Електронните фотоумножители се използват за да
превърнат светлинния поток в електрически сигнал – ток или
напрежение. Когато светлинния поток е много слаб и върху
катода падат единични фотони, в изхода на ФЕУ се получават
импулси отдалечени един от друг. Тогава падащото количество
светлина е директно пропорционално на броя на импулсите
получени в изхода на ФЕУ за единица време. Тази техника е
известна като Метод на броене на фотони. [5]

4.2. Чувствителност на катодното излъчване.
Чувствителността на катодното илъчване влияее върху
квантовата ефективност и затова тя трябва да е максимално
висока.

Един от най-важните параметри на ФЕУ, когато се използва
метода за броене на фотони е квантовата ефективност (QE).
Това е вероятността определено количеството фотоелектрони,
да бъдат емитирани, когато на фотокатода, попадне 1 фотон.
При положение, че на фотокатода попадне един фотон, числото
на емитираните първични фотоелектрони може да бъде само 1
или 0. Тогава квантовата ефективност се отнася за коефициента
на средния брой на емитираните фотоелектрони от фотокатода
за единица време, към средния брой фотони, попадащи върху
фотокатода за същото време.

4.3. Ефективност на събирането (CE).
Тази характеристика е много важна ако се използва метода
на броене на фотони. Колкото величината е по-голяма това
означава по-малка загуба на сигнал. Ефективност на
събирането зависи от формата на фотокатода, динодната
структура и разпределението на напрежението между самите
диноди.
4.4. Шум
В електронния фотоумножител могат да възниктат
различни шумове, дори когато той се намира в пълна тъмнина.
Могат да се предприемат различни мерки, така че тези шумове
да се минимизират.

Амплитудата в изхода на електронния фотоумножител в
режим на броене на фотони е извънредно малка. Това изисква
усиването на изходния импулс да стане със специален
усилвател – импулсен, с голямо усилване и нисък собствен
шум. На фиг. 2 е показана блок-схемата за измерване на
светлинни потоци с използване метода на броене на импулси.

5. Избор на Електронен фотоумножител.
За първичен преобразовател на светлина в импулси
избираме електронния фотоумножител R10825, производство
на фирмата Hamamatsu. Той се използва за измервания на
ултравиолетова радиация. Електронния фотоумножител
R10825 има следните по-важни характеристики:
- Sprectral Response от 115 до 195 nm,
- Maximum Response 130 nm,
- Quantom Efficiency при 121 nm 23,5%,
- Усилване 4х106, Anode Dark Current 0.3 nA,
- Operating Temperature from -30 to + 50 oC,
Електронния фотоумножител R10825 отговаря на всички
изисквания съгласно точка 4.

Фиг. 2. Блок-смема за измерване на слаб светлинен поток
по метода на броене на фотони.
В края на всеки блок на фиг. 2 са дадени сигналите, които
се получават в изхода му. Тъй като сигнала от изхода на
електронния фотоумножител е много слаб той трябва да се
усили от импулсен предусилвател. Така усиления импулс се
подава на Дискриминатор. Дискриминаторът сравнява входния
импулс с две опорни напрежения и ги разпределя на две
групи. Едната група импулси е с по-ниска, а другата с повисока амплитуда от опорните напрежения. Импулсите с пониски амплитуди се елиминират от по-ниското референтно
ниво на дискриминатора (LLD) и в повечето случаи импулсите
с по-високи амплитуди се елиминират от по-високото
референтно ниво на дискриминатора (ULD). Импулсите пониски от нивото (LLD) трябва да се отстранят, защото те са
възникнали в резултат на шум. От компаратора намиращ се в
изхода на Дискриминатора излизат импулси с ниво TTL. Тези
импулси допълнително се преобразуват от Формирователя на
импулси като правоъгълни за да бъдат правилно прочетени от
брояча.

6. Избор на предусилвател.
Усилвателят C5594, производство на фирмата Hamamatsu, е
разработен като най-подходящо устройство за усилване на
сигнали от електронен фотоумножител, работещ в режим на
броене на фотони. Той е от неинвертиращ тип, има усилване от
36 dB или 63 пъти, а широчината на честотната лента е от 50
kHz до 1.5 GHz.

7. Избор на устройство за броене на фотони.
Устройството за броене на фотони С3866, производство на
фирмата Hamamatsu е проектирано да преобразува единичните
фотонни импулси от електронния фотоумножител в импулси с
амплитуда 5 V подходящи за работа с ТТЛ логика. В самото
устройство има вградени схеми на усилвател и дискриминатор,
формировател на импулси и делител на честота. Изходът на
устройството за броене на фотони, което притежава високо
съотношение на сигнсл/шум може директно да се присъедини
кън стандартен брояч, работещ с ТТЛ логика.
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Ако широчината на изходния импулс на изхода на ФЕУ е
t=100 ns тогава за пика на изходния ток Ip се получава:

8.Захранване.
8.1 Високоволтово захранване
Устройството C4900-51, производство на фирмата
Hamamatsu, представлявава модулен високоволтов блок
предназначен за захранване на електронни фотоумножители.
Той осигурява изходно напрежение променящо се от +200 V до
+1250 V и изходящ ток – 0.5 мА.

(2)

Ip =

q × µ 6.4 × 10 −13 [C ]
=
= 6.4 × 10 −6 [ A]
t
100 × 10 −9 [ s ]

Като се вземе в предвид посоката на потока от електрони
получаваме Ip=-6.4х10-6 [A].
Ако товарното съпротивление или входния импеданс на
прилежащия усилвател е 50 Ω , то входния импулс има пиково
напрежение :

8.2 Нисковолтово захранване.
Уредът се захранва с напрежение от 28 V, чийто източник е
бордовата батерия. Отделните модули се нуждаят от
нисковолтово захранване както следва: +12V / 95 mA, +5.2 V
/ 150 mA и -5V / 300 mA.

(3)

Vin = Ip × Rin = −6.4 × 10 −6 [ A] × 50[Ω] = −320 × 10 −6 [V ]

При коефициент на усилване на импулсния предусилвател
30 (максималния е 63), получаваме в изхода му:

Зa получаване на тези захранвания се използуват чиповете
от типа DC/DC на фирмата АIMTEC. Te
преобразоват
напрежението от 28 V, чийто източник е бордовата батерия във
вторично като са избрани чиповете АМ3ТW2407DZ
и
АМ3ТW2415DZ. Чиповете съдържат в корпуса си
високочестотни трансформатори с високо изолационно
съпротивление, които развързват входното и изходното
напрежение.

(4)

Vout = −320 × 10 −6 [V ] × 30 = −9600 × 10 −6 [V ] = −9.6[mV ]

Дискриминатора в броячното устройство работи с нива на
дискриминация от -0,5mV до -16 mV. Изходното напрежение
на предусилвателя е -9.6 mV, и се намира точно в необходимия
диапазон. От изхода на броящото устроство на фотони излизат
формирани импулси с ТТЛ ниво, подходящи като вход на
всеки стандартен брояч.
Изходната честота, която се определя от брояча на цифрови
импулси е пропорционална на интензивността на светлинното
лъчение.

9. Разчет на електрическата схема на уреда
за измерване на лъчението Lα .
Блок схемата за един канал на уреда е показана на фиг. 3.

10. Заключение.
Съвременните технологии дават на разположение на
дизайнерите все по-модерни елктронни елементи с нови
физически характеристики и нови принципи на работа, което
улеснява до голяма степен решаването на трудните задачи в
измерителния процес. По този начина става възможно
едновременното измерване и на трите емисии, което дава
допълнителна информация за протичащите процеси в
магнитосферата. Освен това може да се разбере как заредените
частици,
магнитните
и
електрически
области
си
взаимодействат едни с други и как това взаимодействие е
промодулирано от външното влияние като например слънчевия
вятър и магнитните полета.
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МОДИФИКАЦИЯ НА МЕТОДА НА СУВОРОВ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
АПЕРИОДИЧЕН ОБЕКТ ОТ ВТОРИ РЕД
MODIFICATION OF SUVOROV’S METHOD FOR IDENTIFICATION OF APERIODIC SECOND UNIT TIER
ас.маг.инж.Попов Л.
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков‘ – София, България
E-mail : lucy6@abv.bg
Abstract/Резюме : This article presents the idea of modificating the well-known Suvorov’s method of analytic identification of the
time constant of dynamic aperiodic first unit tier.
In result of the modification a method for fast identification of a second unit tier is created. The computer simulation displays high
rate of accuracy of the identifying procedures, as well as fast enough response. These properties of the modified method serves the
opportunity of it being used in both analytical and operative identification.
KEYWORDS : ANALYTIC IDENTIFICATION, DYNAMIC APERIODIC TIER, ANALYTICAL AND OPERATIVE IDENTIFICATION

1. Introduction/Увод
В работата се излага идея за модифициране на известния метод на Суворов за аналитична идентификация на времеконстантата
на апериодично динамическо звено от първи ред.
В резултат на разработката е получен метод за бърза идентификация на такова звено от втори ред. Направената компютърна
симулация показва висока точност на идентификационните процедури при достатъчно високо бързодействие, даващо възможност
така модифицираният метод да се използва за целите както на аналитичната, така и на оперативната идентификации.
Това се дължи на факта, че за разлика от оригиналния метод на Суворов, където се изисква интегриране на величините за
целия преходен процес (от „нула“ до „безкрайност“, т.е. до края на преходния процес), тук интегрирането е само за малка начална
част от процеса.
Независимо, че в сравнение с оригиналния метод на Суворов в изчислителните процедури тук се налага използването на
допълнителна процедура за деление на променлива, техническата реализация на така предлагания метод не е проблем – не се
налагат нито някаква „екзотична” елементна база, нито особено мощни изчислителни ресурси.

2. Preconditions and means for resolving the problem/ Предпоставки и начини за разрешаване на проблема
Метод на Суворов. Този метод е разработен за аналитична идентификация на апериодично звено от 1-ви ред, доколкото то се
явява чест случай на апроксимация на много обекти за автоматизация, респ. подобекти от по-сложни системи в резултат на тяхната
декомпозиция. Интересуващият се може да го види описан в книгата на Сиротин[Л-1] При този метод се определя само
времеконстантата на звеното. Предавателният коефициент се определя допълнително като отношение на установените стойности
на изходната и входната величина.
Ценно качество на метода е допустимостта на произволно по форма входно въздействие. Единственото изискване е то да се
установява до някаква крайна стойност. Този факт е особено важен в случаите, когато входното въздействие в реалната СА,
подлежаща на контрол, не може или не бива да се реализира като стандартно, напр. като единична функция на времето.
Ако с u означим функцията на входното въздействие в контролирания обект, с y - изходната реакция, с uy и yy - съответно
техните установени стойности, връзката между тях във времето ще се изрази като :
(1)

𝑇

𝑑𝑦
𝑑𝑡

+ 𝑦 = 𝑘. 𝑢

Където T е търсената времеконстанта на обекта,

𝑘=

𝑦𝑦

𝑢𝑦

- предавателният му коефициент.

Връзката между uy и yy превръща (1) в следната форма на запис в относителни стойности на величините :
(2)

(3)

𝑇

𝑑𝑦�
𝑑𝑡

+ 𝑦� = 𝑢�

След пренасянето на 𝑦� вдясно и разделянето на променливите се получава :

𝑇𝑑𝑦� = (𝑢� − 𝑦�)𝑑𝑡

� е от нула до установената й стойност (в
Следва интегриране на уравнението. Интеграционният интервал за променливата 𝒚
случая 1), а за променливата t – от нула до безкрайност, т.е. до края на преходния процес. Получава се :
(4)

∞

𝑇 = ∫0 (𝑦� − 𝑢�) 𝑑𝑡

Физическият смисъл на интеграла от (4) е показан на фиг.1. Времеконстантата е пропорционална на щрихованата площ на
фигурата.
Точност на метода на Суворов.
Методът на Суворов се отличава с неголяма точност. Грешката при определянето на времеконстантата се обуславя най-вече от
това, че по принцип интегриране до безкрайно време е невъзможно (обикновено се приема, че преходният процес е завършил за
някакво крайно време, при което координатите на обекта не са се напълно установили). Допълнителен източник на грешки е
неточността на цифровото интегриране. При увеличаване броя на стъпките, на които се дискретизират функциите на променливите
на входа и изхода на обекта, грешката намалява и при брой стъпки над 100 може да се сведе до 1о⁄оо .
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На фиг. 2 е показана зависимостта на грешката ∆ от броя на стъпките n при метода на Суворов. Нарастването на точността с
увеличаване на броя на стъпките е закономерно и има чисто „технически” произход – всички квадратурни формули за числено
интегриране са по-точни при дискретизиране на интегруемата функция на повече възли.

Фиг.1

Фиг. 2

3. Decision examined problem/ Решение на проучения проблем
Модификация на метода на Суворов за апериодичен обект от втори ред.
Типичен представител на такива обекти са електрозадвижванията с праволинейна механическа характеристика, при които се
отчита както механичната, така и електромагнитната инерция. Уравнението на динамиката в случая е :
(5)
където

𝑇𝑎 𝑇𝑀 𝜔̈ + 𝑇𝑀 𝜔̇ += 𝑘. 𝑢,

ω е честота на въртене;

𝑇𝑎 – електромагнитна времеконстанта;
𝑇𝑀 - механична времеконстанта;
𝑢 – управляващо напрежение в намотката на котвата;
𝑘 - предавателен коефициент.
В разглеждания случай е възможна декомпозиция на обекта, показана на фиг.3. В нея с I е означен токът в намотката на
котвата.
От фиг.3 следва, че в случая обектът се декомпозира на две звена от първи ред – апериодично и интегриращо, обхванати от
контура на саморегулиране по противо-е.д.н от въртене. Като се приложат нормиращи процедури, се получават следните две
уравнения :

(6)

𝑇𝑎

𝑑𝐼 ̅
+ 𝐼 ̅ = 𝑢� − 𝜔
�;
𝑑𝑡

𝑇𝑀

𝑑𝜔
�
= 𝐼 ,̅
𝑑𝑡

или след разделянето на променливите :
(7)

𝑇𝑎 𝑑𝐼 ̅ = 𝑢� − 𝜔
� − 𝐼 ;̅
𝑇𝑀 𝑑𝜔
� = 𝐼 .̅ 𝑑𝑡

Тук величините са представени в нормиран вид от типа 𝑥̅ =

𝑥

𝑥уст

При определянето на границите на интегриране заслужава внимание фактът, че крайната стойност на тока при безкрайно
време е също равна на нула, както и началната. По тази причина в този случай интегрирането е до някакво крайно време 𝑡𝑘 , на
което съответстват крайни стойности на изходните координати 𝐼𝑘̅ и 𝜔
�𝑘 . Окончателно се получава :
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Фиг. 3
(8)

𝑇𝑎 =

𝑡
�−𝜔
� −𝐼 ̅)𝑑𝑡
∫0 𝑘 (𝑢

̅
𝐼𝑘

; 𝑇𝑀 =

𝑡
∫0 𝑘 𝐼 ̅𝑑𝑡

�𝑘
𝜔

Полученият резултат налага да се направи следният коментар :
При отказ от интегриране на целия преходен процес се усложнява изчислителната част от идентификационната процедура
(появява се необходимост от осъществяване на операцията „деление”).
За сметка на това времето на експеримента може да се съкрати значително, т.е. се печели време.
Един допълнителен плюс е намаленият риск от експеримента – често пъти след ремонт или при изследване на непознати
обекти не е ясно доколко безопасно ще бъде подлагането на обекта на „пълно” смущение.
Физическият смисъл на така модифицирания метод на Суворов е показан на фиг. 4 и тълкуването му е от същия характер,
както и в оригиналния метод на Суворов.

4.Results and discussion/ Резултати и дискусия
На фиг. 5 е показана връзката между точността на така модифицирания метод и броя на стъпките на дискретизация на процеса
n:

𝑛=

𝑇процес
∆𝑡

Фиг. 4

Фиг. 5

5. Conclusion/ Заключение
От фиг. 5 следва, че точността нараства с увеличаване на броя на стъпките n, както беше и при немодифицирания метод.
Веднага, обаче, следва да се отбележи, че методът не изисква да завърши целия процес, а са достатъчни няколко измервания. От
това следва, че точността на метода нараства с намаляването на периода на дискретизация ∆t, т.е. колкото е по-бърз методът,
толкова е и по-точен, което е съществено преимущество, даващо възможност така модифицираният метод да се използва и за
целите на оперативната идентификация.

6. Literature/ Литература
1.Сиротин А. А. – Автоматическое управление электроприводам
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МЕТОД НА ТЕТРАЕДЪРА НА ЕНЕРГИЯТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
АПЕРИОДИЧНО ЗВЕНО
METHOD OF THE TETRAHEDRON OF ENERGY FOR IDENTIFICATION OF AN APERIODIC UNIT
ас.маг.инж.Попов Л.
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков‘ – София, България
E-mail : lucy6@abv.bg
Abstract/Резюме : The method is based on the energetic approach to dynamics of one widely used class of mechanisms which can be
mathematically defined as a dynamic aperiodic first unit tier.
This method consists of three theorems connected with transitionary properties of the objective in the phase plane. After rendering an
account at the timeline – the objective is also presented in the phase – temporal space. As a result a simple formula of the time constant of
the object is found.
The obtained result serves the opportunity to define the time constant of the object as a ratio of energy in the objective to the energy,
consumed by it during the transitional process.
KEYWORDS : DYNAMIC APERIODIC FIRST UNIT TIER, TIME CONSTANT OF THE OBJECT

1. Introduction/Увод
Методът е разработен на базата на енергетичния подход
към динамиката на един клас широко разпространени
механизми, чието математическо описание е като на
динамично апериодично звено от първи ред. За целта се
дефинират и доказват три теореми, свързани със свойства на
преходните процеси на обекта, представени във фазовата
равнина, а след добавянето и на оста на времето – и във
фазово-временното пространство. Като резултат се получава
проста формула за времеконстантата на обекта.
Полученият резултат дава възможност времеконстантата
да се дефинира като отношение на енергията, натрупвана в
обекта, към средната мощност, консумирана от него по време
на преходния процес.
Последното съждение се потвърждава и за още три други
типа широко разпространени апериодични звена.
Изследвано е влиянието на периода на дискретизация на
преходния процес във времето върху точността на така
предлагания метод. Установен е „оптимален“ брой на стъпките
на дискретизация на процеса, при който грешката на метода
клони към минимум, близък до нула.

Фиг. 1

2. Preconditions and means for resolving the problem/
Предпоставки и начини за разрешаване на проблема
Методът е разработен за апериодично звено от 1-ви ред
като алтернатива на метода на Суворов. Тук той ще бъде
изложен чрез примера на механичната инерция на
електрозадвижване
с
праволинейна
механическа
характеристика.
При отчитане само на механичната инерция, честотата на
въртене и електромагнитният момент М на двигателя при
единично входно въздействие се развиват съгласно следните
изрази :

(1)

𝜔 = 𝜔0 �1 − 𝑒

𝑡
𝑇

−

�;

𝑀 = 𝑀𝑘 𝑒

𝑡
𝑇

−

Фиг. 2
Правят впечатление следните особености :
- Всяка затворена повърхност във фазовата равнина
представлява механична мощност;
- Всеки затворен обем във фазово – временното
пространство представлява механична енергия.
При пускане на двигателя координатите ω и М се развиват
по изразите (1), като изобразяващата точка от фиг. 1 започва да
се движи от точка Н′, а в края на процеса завършва в точка К′,
респективно в К″ и К′′′. В произволен момент на времето
текущото й положение е означено с М′, респективно М″ и М′′′.
Това означава, че точките М′, М″ и М′′′ са проекции в трите
равнини на една пространствена движеща се точка М,
началното и крайното положение на която съвпадат съответно
с точките Н′ и К″. Пространствената траектория на точката М
заедно с отрязъците от координатните оси О-Н′, О-К′′′, кривите
О-К″ и Н’-К′′′ и отсечката К″-К′′′ се явяват 6-те ръба на едно
пространствено тяло с 4 върха и 4 околни стени, т.е. един
изроден тетраедър.

,

Където - ω0 е честота на въртене на празен ход;
Мк – пусков момент на двигателя;
Т – търсената времеконстанта.
В режим на празен ход уравнението на движението е
(2) 𝑀 = 𝐽𝜔̇

Това означава, че координатите M и ω се явяват фазови
координати на обекта.

3. Decision examined problem/ Решение на
проучения проблем
На фиг. 1 чрез добавяне на оста на времето към фазовата
равнина е получено тримерно фазово-временно пространство, в
което са изобразени зависимостите (1) и фазовата траектория.
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Ще докажем следните теореми :
1. Обемът на тетраедъра е пропорционален на кинетичната
енергия, натрупвана в инерционните маси на обекта по време
на пускането му;
2. Проекцията му във фазовата равнина е пропорционална
на средната мощност, развивана от двигателя при пускане;
3. Механичната времеконстанта е равна на отношението
на енергията към мощността, т.е. на обема на тетраедъра към
площта на проекцията му върху фазовата равнина.
Доказателство на теорема 1. Нека в даден момент t и
след много малък интервал ∆t изобразяващата точка е заемала
положенията М и Р (вж. фиг. 1). Обемът на безкрайно тесният
паралелепипед М, М′, М″, М′′′, Р, Р′, Р″, Р′′′ се изразява като
елементарна енергия :

(10) 𝑇 =

(11) 𝑇 =

Т.е. интеграл от мощността Р във времето, което не е нищо
друго, освен механичната работа, извършена при пускането на
двигателя; тъй като в случая обектът се пуска на празен ход,
тази работа се изразходва изцяло за запасяване на
инерционните въртящи се маси с кинетична енергия.
Доказателство на теорема 2. Площта на триъгълника НО-К′ е
1

(5) 𝑆 = 𝑀𝑘 . 𝜔0
2

С което твърдението на теоремата е очевидно.
Доказателство на теорема 3. За целта е необходимо да се
интегрира изразът (3), като се отчетат изрази (1). Получава се :
𝑡

(6) 𝑉 = ∫0 𝜔0 �1 − 𝑒 −𝑇 � 𝑀𝑘 𝑒 −𝑇 . 𝑑𝑡

След уподобяването на диференциала на подинтегралната
функция, интегралът от (6) става лесно решим. При тази
операция пред интеграла излиза търсената в случая
времеконстанта Т. Окончателно се получава :
1

(7) 𝑉 = 𝑀𝑘 𝜔0 𝑇.
2

Разделянето на обема на тетраедър, определен в (7), на
площта на триъгълника Н-О-К′, определена от (5), дава
търсеното доказателство:

(8)

𝑉
𝑆

1

𝑀𝑘 𝜔0 𝑇

= 21
2

𝑀𝑘 𝜔0

= 𝑇,

4.Results and discussion/ Резултати и дискусия
Енергетичният аспект на теорема 3 дава възможност за
следната обобщена дефиниция на понятието „времеконстанта
на апериодичен процес”:
ВРЕМЕКОНСТАНТАТА НА ЕДИН ИНЕРЦИОНЕН
(АПЕРИОДИЧЕН) ПРОЦЕС Е ПРАВО-ПРОПОРЦИОНАЛНА
НА ВЪЗМОЖНОСТТА НА ИНЕРЦИОННИЯ ФАКТОР ДА
АКУМУЛИРА ЕНЕРГИЯ И ОБРАТНО-ПРОПОРЦИОНАЛНА
НА
СРЕДНАТА
МОЩНОСТ,
РАЗВИВАНА
ПРИ
ДИНАМИЧНИЯ ПРОЦЕС.
Правомерността на това обобщение ще докажем на
примера на други обекти. Например апериодичен филтър,
съставен от резистор и кондензатор, има времеконстанта :
1

𝐶𝑈 2

𝐸

(9) 𝑇 = 𝑅. 𝐶 = 21 𝑈2 = .
.

2 𝑅

𝑅𝐼 2

𝐸

= .
𝑃

𝐴

1

= 12
2

𝐶𝜃 2

𝐴𝜃 2

=

𝐸

𝑃

Експериментални изследвания на цифров модел показаха,
че противно на очакванията за повишаване на точността с
нарастване на броя на стъпките на интегриране, при този метод
грешката има глобален минимум, съответстващ на 8-10 стъпки
(фиг. 2). Обяснението следва да се търси в едновременното
разнопосочно влияние на броя на стъпките както върху
грешката от интегриране, така и върху грешката на цифровия
модел.
Прави впечатление, че около оптималния брой стъпки
грешката е от порядъка на 0.0001% - непозната точност за
интегрален метод. Това дава основание методът на тетраедъра
на енергията да се препоръча като много по-благоприятна
алтернатива на метода на Суворов.

∞

𝑡

2

𝐿𝐼 2

5. Conclusion/ Заключение

(4) 𝑉 = ∫0 𝑑𝑉 = ∫0 𝑀𝜔𝑑𝑡 = ∫0 𝑃𝑑𝑡

∞

𝐶

И т.н.

При промяна на времето от нула до безкрайност общият
обем на тетраедъра е
∞

𝑅

1

= 12

Топлинната времеконстанта на тяло с топлоемност С и
коефициент на топлоотдаване А е :

(3) 𝑑𝑉 = 𝑀. 𝜔. 𝑑𝑡
𝑉

𝐿

𝑃

Подобен филтър, съставен от индуктивност и резистор,
има времеконстанта :
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Abstract: Digital environment progress towards real and virtual realities mixing is reasonably producing new understandings for ICT
progress expectations. In todays’ mobile web world, augmented realities are practically integrating ‘Internet of Things’ (IoT) mobile concept
and 3D visualization technologies into a new evolving smart world. This changes our everyday life concepts, adding capabilities with
innovative functionalities. However, it also is generating multiple challenges from cybersecurity perspective. This paper studies the problem
for human-machine interaction, accentuating on the multifaceted understanding of possible threat sources and attack vectors in the new
augmented reality research area. In this context, a system model with prognostic analysis is proposed. The necessity of obtained results
validation is finally discussed.
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state compass. As in Virtual Reality, Augmented Reality is applied
in military, industrial, educational, medical and commercial
applications. It is used to visualize building projects; to see a
content of a packed commercial product; to interact educational
content (like historical events, engineering concepts, etc.) with the
students; provide otherwise hidden information to doctors or
surgeons; provide battlefield data onto a soldier's goggles in real
time [5], etc.

1. Introduction
The term “virtual” has become more and more popular in recent
years. In general something virtual has the attributes of something
that exists in reality but that “virtual something” is replicated or
presented by something else. In computing the term “virtual
memory” exists for a long time and means an approach of using a
big amount of memory, which does not exist as hardware memory
chips, so that the programmer can use amount of memory without
bothering for its existence. Another popular term in the last decade
is “virtual machine”. This is an emulation of a particular computer
system and working on a virtual machine allows someone to work
as if doing so on a real (hardware) machine, which does not exist
physically. In general, we can assume that any “virtual” object
refers to a specific type of emulation of some real object.

A key technology that became wide spread is the mobile
computing and communication – smart phones, tables and other
devices are already inseparable part of our everyday life. Another
important technology, which is emerging and will have an
enormous impact on the future according to almost all forecasts and
to the most influential companies in the IT sector, is the Internet of
Things (IoT). It is very likely that those technologies will integrate
with Virtual and Augmented Reality approaches.

The approach of using the properties of a real object has been
used very successfully in training and education. The virtual reality
technology was introduced in the form of a flight simulator by
Thomas A. Furness III, who is often referred to as the 'Grandfather
of Virtual Reality' [1]. According to Sherman and Craig [2] there
are four key elements of Virtual Reality - Virtual World,
Immersion, Sensory Feedback and Interactivity. The first element is
the content of a given medium which may exist only in the mind of
the creator and there are ways to be shared with others. The second
element means that a user is immersed into alternative point of view
– i.e. the feeling of being in an environment. The Sensory Feedback
allows the system to track actions/movements of the participant in
the emulated system. The forth element is the response of the
system to the actions of the participant. Summarizing the concepts
above illustrates that the term “Virtual Reality” is used to describe a
computer generated environment, in all possible dimensions, in
which a human can be part of and interact with the surrounding
environment.

2. Dangers of Augmented and Virtual Reality
Having all those gains and benefits does not come without
concerns. Using this technology one may not be able to correctly
estimate the speed of an object or a car or ignore some of the threats
of the real, surrounding environment. And there are serious
concerns about those technologies – some can be physical threats,
other – behavioral, privacy, security and some can be placed even at
a level of “National security threat” [6]. In Table 1 we present a
classification of threats in Augmented and Virtual Reality.
Table 1: Classification of threats in Augmented and Virtual Reality.
Types of
Examples
Effect
threats
Devices (like head
On the health or
mounted displays) and
even life of
sensors do not respond
humans –
Physical
quickly or accurately in
immediately or in
threats
the simulated
later situations in
environment
real environment
Exposure of the
Criminals or terrorist
security holes of
acquiring those
important sectors
Security
technologies and getting
(police, military,
threats
hold of software or
industrial,
communication
communication)
Using avatars (instead of
Annoying,
Behavioral
real person) for
bullying and
destructive behavior –
threats
stressing others
harassing and stalking
Educational
Acquiring improper
Trainees can not
or training
skills and knowledge of
cope in real-life
threat
environment
situations
Projects on
Developing
augmented/virtual
augmented/virtual reality
Bad
reality can
platform can be very
investment
bankrupt major
expensive
developers

The advance of computing power and computer based system
allowed the creation of complex and powerful systems. In addition
to training of pilots (well-known flight simulators), virtual systems
are used in combat training for the military. Using head-mounted
display (HMD), gloves, weapons and other items allows proper
training for combat. The virtualization makes possible repetition of
various situations in a wide variety of terrains and situations [3].
As shown above, Virtual Reality replaces the real environment
with a computer generated. Unlike it (but having similarities) the
Augmented Reality has a direct view of the real environment, where
its elements are supplemented, or augmented by computergenerated sensory input such as sound, video, graphics or GPS data
[4]. Generally, in this concept, a view of reality is modified by a
computer system and program. As a result, the technology functions
by enhancing the presented perception of reality. Similarly to the
Virtual Reality, the Augmented Reality uses head-mounted
displays, computers and specialized software. In Augmented
Reality popular hardware are also accelerometer, GPS and solid
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Level of
threat

High

High

Medium

Medium
to high

Medium

The physical threats may come from the imperfection of devices
like head-up displays, or their non-interference with the peripheral
vision of the pilot/users as the displays present information only in
the central field. Also there is the threat of misjudging relative
motions, due to the poorer (or absent) peripheral field.
In regard to the security threats there are significant risks in the
way augmented or virtual environments are deployed. The
communications used in such platform - voice, position, messages
have to be protected and encrypted.
As mentioned above, virtual/augmented reality is often used in
training. There is also the issue that those technologies help
reducing social and cultural barriers, giving the chance of some to
participate at higher level in the educational process. And often this
is done using avatar. Here come the behavioral threats, where some
individuals can assert a more destructive behavior, showing an non
proper conduct of behavior.
Privacy threats are of concern even at present virtual societies
like Facebook and Google+. Monitoring of presence, behavior and
other issues of their users is alarming and stressful.
While those technologies can bring a great benefit, jumping on
their use and development might be costly for a number of
companies. It might be better to start with pilot virtual/augmented
reality projects than spending a lot of money and not getting the
expected advantage and value.
IoT has also a big security problem – sensors and other devices
used in it are built with little or no security requirement. This could
lead to serious vulnerabilities in applications in home, cities,
industry, etc.

3. Cyber threats and challenges Exploration

Figure 1. A system model for cyber threats & challenges exploration in
augmented reality (a) and the resulting sensitivity diagram (b).

Further on in the paper the problem with augmented and virtual
reality mixing will be studied in a modeling context that allows to
outline some tends and beliefs using experts’ opinion, incorporated
in a (3.1) system modelling approach and (3.2) probabilistic
evaluation, following the approach proposed in [7].

The resulting model SD (see Figure 1b) is defining the
following classification for model potential sources of cyber threats:
critical: ‘Network Comms’ – ‘5’ and ‘M2M AI Devts’ – 7; active:
‘IoT Gadgets’ – ‘4’, ‘Advanced Interface’ – 6; passive: ‘Cloud
Services’ – ‘1’, ‘Users’ – ‘3’; buffering: ‘Environment’ – ‘2’.

3.1. System Modelling

A further results probabilistic assessment is accomplished as
the identified threats and challenges would be interesting for future
dynamics trends evolution.

The organization of this stage is based on the ideas of Vester’s
Dynamic System Theory generalization [8], successfully
implemented for multiple cyber threats exploration [9], [10]. The
modelling is performed, using experts’ opinions, literature analysis
data and I-SCIP-SA software environment [11].

3.2. Probabilistic Assessment
Due to the prognostic nature of results from section 3.1, the
studied processes have to be considered from multiple viewpoints.
This practically, could be achieved combining selected system
analysis entities classification from the SD (giving a priori
assessment) with suitable probability distributions shapes. Thus,
both experts’ beliefs and development trends can be implemented as
given in [7].

A graphical interpretation of Chen’s ‘E-R’ paradigm [12] is
used, describing elements, as related entities in the model. All
relations (uni- or bi- directional) are weighted in time (times equal
to 0, concern static models, whilst – arrays of time values with
certain functional – dynamic ones). Graphically, entities are marked
with labeled rectangle or circle and relations, with arrows, labeled
for both weight (yellow) and time (blue).

Additional further validation via agent-based simulation of
cyberattacks towards selected relations of a certain entity of interest
is performed. This provides a posteriori simulated probabilities
change by assessing hypothetical evolution scenarios.

The resulting entities classification is obtained via
generalization of relations weights visualized into a three
dimensional Sensitivity Diagram (SD), using: influence (x),
dependence, (y) and sensitivity (z) values. SD is providing foursector entities classification (in accordance with x, y, z values):
green – ‘buffering’, red – ‘active’, blue – ‘passive’ and yellow –
‘critical’. Additional, ‘active’ (white, positive z values) and
‘passive’ (grey, negative z values) reassessment for each of the
entities in a certain sector is also accomplished. This is also marked
with elements’ sensitivity evaluation towards the z axis. All entities
from the model are visualized in SD with indexed balls.

Five trends have been considered (‘Users’, ‘IoT Gadgets’,
‘Environment’, ‘Network Comms’, ‘Cloud Services’) for the most
innovative entity ‘M2M AI Devts’ from the presented model in
section 3.1..
A resulting simulation from Matlab R2011b environment,
using Beta distribution and cyberattacks probability defined after
official statistics and experts’ data beliefs [10], [13] with five-years’
time horizon is provided in graphical form on Figure 2.

A practical modelling implementation of ‘IoT Gadgets’ into
augmented and virtual - mixed ‘Environment’ in the context of
‘Users’ and Machine-To-Machine Artificial Intelligence
developments – ‘M2M AI Devts’, evolution together with the smart
avatars ‘Advanced Interface’ and ‘Cloud Services’ for the modern
connected by ‘Network Comms’ web world is given in Figure 1.
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4. Discussion
The presented analytical approach for exploration of innovative
problems from modern digital world, like ‘Augmented Reality’,
mixing in practice the real and virtual world is producing a useful
solution towards the proper analysis of the present and future cyber
security problems in this new media of human-machine interaction.
When the proposed ideas are implementing experts’ beliefs and
simulation models, practical experimentation even within real
laboratory environment will be of vital importance. Useful support
in this sense could be obtained from hybrid simulations, like
‘Academic Cyber CAX 2015’ [14] and ‘CYREX 2016’ [15].

[15] CYREX 2016, Facebook News Post,
https://www.facebook.com/zlatogor/media_set?set=a.10205930490
366187.1073741836.1377246688&type=1&l=ddca0a3fcc [Online]
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EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF RADIO PERFORMANCE IN WIRELESS
ACCESS NETWORK
Assist. Prof. T.N. Georgieva, PhD.1
Telecommunication Department,Technical University of Varna, the Bulgaria
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Abstract:This paper discusses the design and the implementation of the wireless access network in residential complex with minimum
access points. It has been investigated the power of transmitted signal and signal noise ration of the designed network. The experimental
results show that the designed network has very good quality performance.
Keywords: ETHERNET , LAN, NETWORK, WI-FI

1. Introduction
The project includes the building of a Wi-Fi network, ensuring
wireless internet in a residential complex with minimum number of
access points. Having in mind the specific features of the terrain and
the complex as well, an optimal ways for installation of the
antennas has been chosen [1]. The preliminary report has found that
for the execution of the task four access points are enough for
ensuring quality broadband range.

Fig. 2Variant two

The distribution of the rooters is at a height between 5 and 10
meters for ensuring full coverage [2].

2.

Experiments

For ensuring full coverage, the foreseen four access zones are
adjusted at four different frequency channels. For avoiding
interference, the frequency channels are overlapping.

Fig. 1 Variant one

The antennas are situated according to two foreseen variants.
Variant one (fig.1) and respectively - variant two (fig.2). For better
coverage in the complex, circular (not pointed) antennas are used
and the broadcasting angle is 360 degree. The foreseen small
distances make possible the usage of less amplifying antennas.

Point 1 - 4th fr channel
Point 2 - 1st fr channel
Point 3 - 7 th fr channel
Point 4 - 11 t h fr channel
Fig.3 and fig.4 show the frequency channels in the used
working range.
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Fig. 5Orientation of the antennas

3.
Fig. 3 Frequency channels used for access

Results

The measured value of the signal strength is -24 dBm for the Wifi network (fig.6). The results guarantee quality of the signal in the
covered zones.

In the experimental part, two measurements have been executed
– for each of the controls for wi-fi internet [3].
Fig. 4 shows the resulting values for the level of the signal, the
ratio signal/noise and the frequency channels of each rooter [4].

Fig. 4 Shows the resulting

The right situation and targeting of the antennas ensure the
optimal level of the broadcasted signal and its spreading in the
covering zones see Fig.5.

Fig. 6 Level of the transmitted signal

The executed tests prove the optimal choice and adjustments
with regard to the ratio signal/noise see fig.7, 8, 9, 10.
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Fig. 10 Signal / noise in point 4

Fig. 7 Signal / noise in point 1

The graphical results have been obtained when the rooters work
respectively in first, fourth, seventh and eleventh frequency
channels.

4.

Conclusion

The executed tests and measurements show, that the designed
wireless network covers the requirements for reliability and quality
of the signal.
For the choice of the hardware has been taken into account the
possibility for power supply trough Ethernet (PoE).
The test results of Vo802.11 network make obvious its ability to
compete with PSTN using uncompressed voice and the appropriate
protocols. The possibility for using compressed format of the data
makes the system flexible and preferred from the network
designers.
Fig. 8 Signal / noise in point 2
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Fig. 9 Signal / noise in point 3
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Предизвикателства пред информационната сигурността в
съвременната информационна среда
Information Security challenges in the modern information environment
Ass. Prof. Dr. Gergina Zhablyanova,
University of Library studies and information technologies - Sofia, Bulgaria
E.mail: g.zhablyanova@gmail.com

Abstract: Looking at modern information and communication technologies and their rapid development in
recent decades, it appears that they have affected all spheres of social development. This has caused also a globalization of
economies. A key feature of the changes is the transformation of the economy towards information and services based on
knowledge. As a result of the rapid development of basic public sectors - economy, energy, communications, transport and
others they are increasingly interrelated. Physical, virtual and logical networks have grown in size and are linked in
complex relationships. Even minor damage and disruption can have enormous consequences for them. Through practically
limitless possibilities for access not only to information but also to knowledge which provided new technologies have
provided conditions for improving the quality of education and therefore to increase the opportunities for personal
development. In this new virtual reality becomes more difficult to identify system critical points which must be a priority
for protection system. As a result of this fundamental commitment of information infrastructures and resources,
information becomes the object of numerous threats and attacks, which have to be brought to the fore the problem of
information security.
Key words: information environment, cyber space, cyber security

резултат

Въведение

от

тази

информационните
В

съвременното

общество

фундаментална

обвързаност

инфраструктури

и

с

ресурси,

понятието

информацията се превръща в обект на множество

информационна среда става ключово за цялостното ни

заплахи и посегателства, което налага да се изведе на

възприемане на света и начина ни на живот. Все по-

преден

наложително е овладяването на основополагащи

информацията.[2]

знания, необходими за успешната реализация на
гражданите

и

готовността

им

предизвикателствата на бъдещето.

да

план

проблема

със

сигурността

на

Целта на настоящият доклад е да разглежда

посрещнат

преди

всичко

информационната

Промяната в

съвременната

общественото развитие и приоритети може определя

предизвикателствата
сигурност

информационна

в

пред

контекста

среда.

Акцентът

на
е

поставен върху систематизиране на заплахите за

схващането, че информацията е жизнено важна за

информационната сигурност по различни критерии.

дейността на всяка социална организация [1] и
следователно трябва да бъде надлежно защитавана. В
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информационните

Изложение

ресурси

в

съвременната

информационна среда се превръща в основна задача за

Едни автори определят информационната

организациите.

среда като „виртуално и физическо пространство, в

Сигурността на информацията се дефинира

което се получава, обработва и предава информация.

като

То се състои в самата информация и информационни

резултат

при

противопоставяне

съществуващите заплахи и съответните механизми за

системи“[3]. Според определението дадено от проф.

защита и контрол. Към настоящият момент се

Денчев, информационната среда и частната такава,

отбелязват огромно количество различни по произход

представлява съвкупност от информационни фондове,

заплахи. На базата на анализи са предложени политики

информационни технологии и итеракциите между

за класифициране на източниците на заплахи за

хората и оборудването, осигуряващи социалната

сигурността на информацията, заедно с различни

инфраструктура за общественополезна реализация на

средства и методи за защита. Различните автори

един или друг специфичен информационен процес в

предлагат

рамките на определена предметна област [4].

цял

набор

от

подходи

за

Част от заплахите, които могат да застрашат

основните си функции в информационна среда, но

една такава среда са следните: липса на непрекъснат

заплахите в нея се усъвършенстват и развиват с много

мониторинг, невъзможност за пълен одит, несигурни и

бързи темпове.

уязвими процеси, приложения и конфигурации, липса

В понятието заплаха за информационната

на

корелация

на

информацията.

Средствата

сигурност се конкретизира съвкупността от различни

противодействие срещу тях могат да бъдат [10]:

условия и фактори, създаващи потенциална опасност,

•управление

с

изтичане

на

информация

и/или

нея,

нарушаване

физическата

цялост

за

на макро ниво с прилагане на политики,

стратегии и процедури (Governance);

несанкционирани и/ или непреднамерени въздействия
върху

подобна

класификация [5, 6, 7, 8, 9].

Потребителите извършват голяма част от

свързана

на

•управление на риска (Risk Management), автоматично

на

одитиране на ниво устройство и операционна система,

информацията и нейната логическа структура.

база данни, приложения;

В най-общия случай заплахите могат да се
разделят на вражески и такива от „приятели”. Ако

•автоматично

смятаме някои за приятел тогава не ни е нужна

интерфейси API (Application Program Interface);

защита, но ако приемем другата гледна точка, че

•автоматично идентифициране и тестване за уязвимите

целият свят, който ни заобикаля е вражески тогава

места за проникване (Penetration Testing). [11, 12]

единствената ни защита е да останем изолирани от
света.

От

казаното

по-горе

стана

ясно,

Според начина на реализиране на дадена

че

заплаха за информационната сигурност могат да се

потребителите не могат да останат изолирана от света,

разделят на две големи групи:

затова трябва да се намери баланса между двете



крайности. Трябва да се определят ресурсите, които са
повече

расте

зависимостта



на

Много политики за сигурност се фокусират само

толкова повече се увеличават загубите, причинени от
отсъствие.

Ето

защо

сигурността

Заплахи, причинени от отдалечен достъп до
различни информационни системи.

съвременното общество от наличието на данни,
тяхното

Заплахи от непосредствен пробив в компютърната
система (или т.нар. вътрешни заплахи).

критично важни и те да бъдат защитени.
Колкото

одитиране на приложните програмни

върху интернет и външните заплахи. Причина за това е

на

по-големия брой външни заплахи, но същевременно
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могат да се определят и някои от мотивите за

които застрашават една такава система. Фактът обаче,

вътрешни заплахи за сигурността, а именно:

че част от тези заплахи биха могли да се избегнат дава



Корпоративен шпионаж.

мотивацията да се изготвят и прилагат стратегии,



Вътрешни политики.

модели и техники за тяхното отстраняване.



Случайни пробиви.



Заплахи причинени от недоволни служители.

човешкия фактор, когато става дума за заплахи за

Мотивите на външните нарушители са различни.

сигурността на информацията. Въпреки че някои

Важно е да се отбележи и значението на

отмъщение,

заплахи за информационната сигурност са доста

развлечение и срещу заплащане. Външните пробиви в

сложни, придобиването на достъп може да бъде много

сигурността могат да приемат множество форми (фиг.

лесно

1.), в това число: неоторизирано използване на пароли

Служителите

трябва

и криптографски ключове, атаки от типа Denial of

процедурите

от

Service (DоS), IP спуфинг., компютърни вируси и

организацията и значимостта на методологиите за

червеи, програми тип троянски коне, спам, бот мрежи,

удостоверяване. Те трябва да разберат различните

социално инжинерство, таегет атаки и други.

видове заплахи за сигурността, така че да са наясно за

Най-често

срещаните

мотиви

са

посредством

привидно
да

се

политиката

невинни

средства.

образоват

относно

за

сигурност

на

важността на процедурите за сигурност. Организацията
носи отговорността за установяване на политика за
сигурност и след това за установяването на начин за
прилагането на тази политика.
От изброените заплахи за информационните
системи следва изводът, че е необходимо изграждането
на

защитена

архитектура

в

информационните

инфраструктури.
Случайни

и

псевдослучайни

загуби

от

инциденти, свързани със сигурността трябва да бъдат
сведени до минимум. Няма полза от внедряването на
скъпи решения за сигурност, за предпазването от
незначителни заплахи. Повечето изследвания върху
последиците от инцидентите, свързани със сигурността

Фиг. 1. Видове заплахи за университетска мрежа

показват, че те имат разрушителен ефект върху
организацията. Това показва, че въвеждането на

Възможното проявление на тези заплахи е

политика за сигурност е от изключително значение.

следствие от компромис с някое от изискванията за
сигурност. Защитата на информационни системи се

Заключение

свързва с прилагането на качествен управленски

Сигурността в съвременната информационна среда

контрол, за да се избегне вземането на превантивни

несъмнено е тема, която предизвикват голям интерес не

мерки, да се открият и да се направи възстановяване

само поради актуалността си, наложена от ежедневието

на системата от целия набор от заплахи, които могат

ни, но и поради сериозността на последствията, които

да застрашават системата. Процесът на защита на

настъпват след евентуален пробив в дадена система. От

информационните системи не може да осигури пълна

направения анализ следва, че известните атаки срещу

превенция, избягване и откриване от всички заплахи,

информационните
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Guide to Secure Cloud Computing, 2010.
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8.Петров, В.А., А.С.Пискарев, А.В. Шеин. Защита
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12.Cloud Security Alliance: SECURITY GUIDANCE FOR
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COMPUTING
V3.0,
2011,
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неправилното разпределение на защитените ресурси
или на пропуски при методите за идентификация и
автентикация. Рисковете, които могат да причини
човешкия фактор все повече нараства. От една страна
уменията на хората, които стоят зад заплахите
постоянно нараства, а от друга продължаващия
недостиг на висококвалифицирани кадри ще изисква
инвестиции в IT,

в персонала, образование и

допълнителни средства за увеличаване на тяхната
ефективност.
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DESIGN OF CONTROL SYSTEM WITH INCREASED POTENTIAL OF ROBUST
STABILITY FOR NONLINEAR OBJECT USING LYAPUNOV FUNCTION
ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ С ПОВЫШЕННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ РОБАСТНОЙ
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Abstract: The article considers approach to construction of control system with increased potential of robust stability of spacecraft in the
class of three-parametric structurally stable mappings. Since modern control systems are developed and operated in conditions of significant
uncertainty, increasing the potential of system’s robust stability is one of the key factors that guarantee the system of protection against the
generation of deterministic chaos and instability. In this regard, in conditions of great uncertainty, to build a control system with rather wide
area of robust stability is proposed a method for constructing Lyapunov functions based on the geometric interpretation of Lyapunov's
theorems on asymptotic stability and dynamic systems stability concepts.
KEYWORDS: ROBUST STABILITY, LYAPUNOV’S FUNCTION METHOD, THREE-PARAMETRIC STRUCTURALLY STABLE
MAPPING.

It should be noted that deterministic chaos is generated in
spacecraft orientation and stabilization systems as a result of loss of
stability of the existing steady states, i.e. output is determined by
the uncertain parameters of a system beyond the boundaries of
robust stability. One of the approaches to deterministic chaos
control can be expansion of robustness depending on uncertain
parameters changes of the system, i.e. the increased potential of
robust stability system [6].
The present study represents a new approach to control of
deterministic chaos and to the creation of a control system with
increased potential of robust stability [7] systems orientation and
stabilization of spacecraft, based on the results of the qualitative
theory of dynamical systems and catastrophe theory [8, 9], where,
in particular, classified and studied elementary structurally-stable
mappings, which are limited to and directly determined by the
number of parameters. Also used the idea of gradient mode
dynamical systems, the potential function of a vector of Lyapunov
functions [10, 11, 12]. Also the main results obtained by applying
the above methods are covered in this study.

1. Introduction
In the modern automatic control theory, one of the key
directions is analysis and synthesis of control systems under
uncertainty conditions. This is due to various factors such as
inaccurate knowledge of mathematical models of technological
processes and technical objects, simplifying models, lowering
complexity, or neglect of existing nonlinearities and changing
control system parameters in an unpredictable manner under the
influence of external and internal disturbances. Therefore, the need
for creating such automated systems arises, which in time of object
parameters change and influence of external disturbances would
have been remained not only in steady state but also provide the
required quality of operation. The study and synthesis of such
systems is carried out in the framework of robust control theory.
The idea of robust design is that it is necessary to choose such
settings of control parameters so that the influence of external
factors on the output characteristics was minimal [1, 2].
Latest studies have identified a great variety of nonlinear
system dynamics. One of the fundamental properties of nonlinear
systems is generation of deterministic chaos, forming a "strange
attractor" in state space. In dynamical systems it is shown as loss of
control system stability. Chaotic modes in the system can act
sometimes as unwanted, harmful modes, and sometimes as main
useful modes of operation. In the first case, when you construct a
control system it is required to suppress or avoid the development
of undesired scenario of chaotic processes and instabilities, and the
second is to ensure the maintenance of the given chaotic motion
system. Chaotic systems are a class of models of uncertainty.
Robust stability conditions of these systems allow existence of
instability regions of controlled system stationary states. Presently
conditions for the suppression or exclusion of scenarios with
development of chaotic motions process with the help of control is
being studied.
Models describing chaotic behavior occur in many fields of
science and technology, and in some cases are a more appropriate
tool for describing the irregular fluctuations and uncertainty than
stochastic, probabilistic model. It suffices to observe that a wide
class of chaotic systems is a well — known pseudo-random number
generator, appeared long before the introduction into scientific use
of the term "chaos". Surprising was revealed the possibility of
significant changes in the properties of chaotic systems using a very
small variation of its parameters. However, despite the huge number
of publications, including several monographs, rigorous results have
been accumulated a little, and many issues remain open.
Considering a wide range of potential applications, the field
represents interest for, both for theorists and engineers on control
systems [5].

2. Main mathematical model
Let’s review nonlinear system of the spacecraft [13]:
 dx1
 dt = x2

 dx2 = 1 ( I − I ) x x + 1 (− M + M )
2 6
y
z
xu
xf
 dt
Ix
Ix

 dx3
 dt = x4

(1)
 dx
1
1
 4 = ( I y − I z ) x4 x6 + (− M yu + M yf )
Ix
Iy
 dt

 dx5 = x
6
 dt

 dx6 = 1 ( I − I ) x x + 1 (− M + M )
2 4
x
y
zu
zf
Iz
Iz
 dt
where I x , I y , I z - are main central products of spacecraft inertia
relative to the corresponding axes; M xu , M yu , M zu и M xf , M yf ,

M zf - accordingly, the projection of controlling and destabilizing
moments on to the corresponding axes.
The control laws are given in the form of three-parametric
structurally stable mappings:
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∂V4 ( x1 ,..., x6 )
∂V4 ( x1 ,..., x6 )
= 0,
= 0,
∂x 2
∂x1

− M xu + M xf = − x13 − x 23 − k12 x1 x 2 + k1 x1 + k 2 x 2

3
3
(2)
− M yu + M yf = − x3 − x 4 − k 34 x3 x 4 + k 3 x3 + k 4 x 4

3
3
− M zu + M zf = − x5 − x6 − k 56 x5 x6 + k 5 x5 + k 6 x6
The system (1) considering (2) can be written as:
 dx1
 dt = x 2

1 1
 dx 2
3
3
 dt = a ( b − c ) x 2 x 6 − ax1 − ax 2 − ak12 x1 x 2 + ak1 x1 + ak 2 x 2

 dx 3 = x
4
 dt
(3)

 dx 4 = b( 1 − 1 ) x x − bx 3 − bx 3 − bk x x + bk x + bk x
4 6
3
4
34 3 4
3 3
4 4
 dt
c a

 dx 5 = x 6
 dt
 dx
 6 = c( 1 − 1 ) x 2 x 4 − cx53 − cx 63 − ck 56 x 5 x 6 + ck 5 x 5 + ck 6 x 6
 dt
a b

∂V4 ( x1 ,..., x6 )
1
= bx33 + bk 34 x3 x 4 − bk 3 x3 ,
∂x3
2
∂V4 ( x1 ,..., x6 )
1
1 1 1
= bx 43 + bk 34 x3 x 4 − bk 4 x 4 − b( − ) x 4 x6 ,
2
2 c a
∂x 4

∂V4 ( x1 ,..., x6 )
∂V4 ( x1 ,..., x6 )
1 1 1
= 0,
= − b( − ) x 4 x 6
∂x5
∂x6
2 c a
∂V5 ( x1 ,..., x 6 )
∂V5 ( x1 ,..., x 6 )
∂V5 ( x1 ,..., x6 )
= − x6
= 0,...,
= 0,
∂x6
∂x1
∂x5
∂V6 ( x1 ,..., x6 )
∂V6 ( x1 ,..., x6 )
1 1 1
= 0,
= − c ( − ) x2 x4 ,
∂x1
∂x2
2 a b
∂V6 ( x1 ,..., x6 )
∂V6 ( x1 ,..., x6 )
1 1 1
= − c( − ) x 2 x 4 ,
= 0,
∂x 4
∂x3
2 a b

∂V6 ( x1 ,..., x6 )
1
= сx53 + сk 56 x5 x6 − сk 5 x5 ,
∂x5
2
∂V6 ( x1 ,..., x6 )
1
= сx63 + сk 56 x5 x6 − сk 6 x6
∂x6
2
Also, each component of the velocity vector are to be
presented in the form of decomposition according to the coordinate
axes x1 ,…, x 6 :

3. Stationary states of control system
Now we determine stationary states of the system
x2S = 0

a( 1 − 1 ) x 2 S x 6 S − ax13S − a 23S − ak12 x1S x 2 S + ak1 x1S + ak 2 x 2 S = 0
 b c
x = 0
 4 S
 1 1
3
3
b( c − a ) x 4 S x 6 S − bx 3 S − b4 S − bk 34 x 3 S x 4 S + bk 3 x 3 S + bk 4 x 4 S = 0

x6S = 0
 1 1
c( − ) x 2 S x 4 S − cx53S − c 63S − ck 56 x 5 S x 6 S + ck 5 x 5 S + ck 6 x 6 S = 0
 a b

 dx1 
 dx 
 dx 
 = 0,  1  = x2 ,...,  1  = 0

 dt  x1
 dt  x6
 dt  x2

(4)

1
 dx 2 
3
 = −(ax1 + ak12 x1 x 2 − ak1 x1 ),

2
 dt  x1
1
1 1 1
 dx2 
 = −(ax23 + ak12 x1 x2 − ak 2 x2 − a ( − ) x2 x6 ),...,

2
2 b c
dt

 x2

From equations (4) we find stationary states of the system:
x1S = 0, x 2 S = 0, x3 S = 0, x 4 S = 0, x5 S = 0, x 6 S = 0
(5)
Other stationary states are specified by solution of the
equation:
− x12S + k1 = 0, x2 S = 0, − x32S + k 3 = 0,
(6)

1 1 1
 dx2 
 = a ( − ) x 2 x6

dt

 x6 2 b c

 dx3 

 = 0,...,
 dt  x1

x4 S = 0, − x52S + k 5 = 0, x6 S = 0
The solution of the equations (6) is

 dx3

 dt


 dx 
 = x4 ,  3  = 0,
 dt  x5
 x4

 dx3

 dt


 = 0
 x6

1
 dx4 
 dx 
 dx 
 = 0,  4  = 0,  4  = −(bx33 + bk 34 x3 x4 − bk 3 x3 ),

2
 dt  x2
 dt  x1
 dt  x3

x12S,3 = ± k1 , x2 S = 0, x32S,3 = ± k 3 , x4 S = 0, x52S,3 = ± k 5 , x6 S = 0 (7)

1
1 1 1
 dx4 
 = −(bx43 + bk 34 x3 x4 − bk 4 x4 − b( − ) x4 x6 ),

2
2 c a
 dt  x4

Lets research robust stability of stationary states (5) and (7) of
the system (3) using Lyapunov’s method.

1 1 1
 dx 
 dx4 

 = 0,  4  = b( − ) x4 x6
dt
dt

 x5

 x6 2 c a

4. Research of control system’s robust stability
We investigate the robust stability of the system’s (3)
stationary state (5), developed by Lyapunov functions method [12].
We denote components of vectors gradient through:
∂V1 ( x1 ,..., x 6 )
∂V1 ( x1 ,..., x6 )
∂V1 ( x1 ,..., x6 )
= 0,...,
= 0,
= − x2 ,
∂x3
∂x1
∂x 2

 dx5 
 dx5 
 dt  = 0,...,  dt  = x6

 x6

 x1

 dx6

 dt

∂V1 ( x1 ,..., x6 )
=0
∂x6

1 1 1

 dx 
 dx 
 = 0,  6  = c( − ) x2 x4 ,  6  = 0,
 dt  x3
 dt  x2 2 a b
 x1

1 1 1
 dx6 

 = c( − ) x2 x4 ,
 dt  x4 2 a b

∂V2 ( x1 ,..., x6 )
1
= ax13 + ak12 x1 x 2 − ak1 x1 ,
∂x1
2

 dx6

 dt

∂V2 ( x1 ,..., x6 )
1
1 1 1
= ax 23 + ak12 x1 x 2 − ak 2 x 2 − a ( − ) x 2 x6 ,...,
2
2 b c
∂x 2

 dx6

 dt

1

 = −(сx53 + сk56 x5 x6 − сk5 x5 ),
2
 x5

1

 = −(сx63 + сk56 x5 x6 − сk6 x6 )
2
 x6

In this representation, the gradient vector from the Lyapunov
vector-functions and from the velocity vector and its projections on
the coordinate axis of the full derivative on time from Lyapunov
vector-functions can be represented in the form of:

∂V2 ( x1 ,..., x6 )
1 1 1
= − a( − ) x 2 x6
∂x6
2 b c

∂V3 ( x1 ,..., x 6 )
∂V3 ( x1 ,..., x 6 )
∂V3 ( x1 ,..., x6 )
= − x4 ,
= 0,
= 0,...,
∂x 4
∂x5
∂x1
∂V3 ( x1 ,..., x6 )
=0
∂x6

39

dV ( x) ∂V ( x) dx
=
=
dt
∂x dt

∑∑
6

6

i =1

j =1

∂Vi ( x)  dx i 
 = − x 22 −

∂x j  dt 
xj

1
1
1
V ( x1 ,..., x6 ) = − ak1 x12 − (ak2 + 1) x22 − bk3 x32 −
2
2
2
1
1
1
− (bk4 + 1) x42 − сk5 x52 − (ck6 + 1) x62
2
2
2

2

1
1

 
−  ax13 + ak12 x1 x 2 − ak1 x1  −  ax 23 + ak12 x1 x 2 −
2
2

 
2

Conditions for robust stability of the system (3) stationary state
(5) we will obtain by taking into account negative definiteness of
the total derivative (8) obtained from the quadratic form (10) in the
form of:
1
1
1
(11)
k1 < 0, k 2 < − , k3 < 0, k 4 < − , k5 < 0, k6 < − ;
b
a
c
We investigate the stability of the state equation (3) written in
deviations relative to the stationary state (7):
 dx1
 dt = x 2

 dx 2 = −ax 3 − ax 3 − 3a k x 2 − ak k x −
1
2
1 1
12
1
2
 dt

− ak12 x1 x 2 − 2ak1 x1 + ak 2 x 2
 dx
 3 = x4
 dt

 dx 4
= −bx33 − bx 43 − 3b k 3 x32 − bk 34 k 3 x 4 −

(12)
dt

− bk 34 x3 x 4 − 2bk 3 x3 + bk 4 x 4

 dx5 = x
6
 dt
 dx
 6 = −cx53 − cx63 − 3c k 5 x52 − ck 56 k 5 x6 −
 dt
− ck x x − 2ck x + ck x
56 5 6
5 5
6 6




2

1 1 1
1 1 1

− ak 2 x 2 − a ( − ) x 2 x 6  − a 2  −  x 22 x 62 − x 42 −
2 b c
4 b c

2

1
1

 
−  bx 33 + bk 34 x 3 x 4 − bk 3 x 3  −  bx 43 + bk 34 x 3 x 4 −
2
2

 
2

− bk 4 x 4 −

(8)

2

1 1 1
1 1 1

b( − ) x 4 x 6  − b 2  −  x 42 x 62 −
2 c a
4 c a

2

− x 62 −

2

1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2
c  −  x2 x4 − c  −  x2 x4 −
4 a b
4 a b
2

(10)

2

1
1

 

−  сx 53 + сk 56 x 5 x 6 − сk 5 x 5  −  сx 63 + сk 56 x 5 x 6 − сk 6 x 6 
2
2

 

The full derivative on time from Lyapunov vector functions (8)
in this construction is negative sign function.
For the components of the gradient vector it is possible to
construct the Lyapunov function:
1
V1 ( x) = − x22 ,
2
1 4 1
1
1
1
2
V 2 ( x) = ax1 + ak12 x1 x 2 − ak1 x12 + ax 24 + ak12 x1 x 22 −
4
4
2
4
4
1
1 1 1 2
1 1 1
2
− ak 2 x 2 − a −  x 2 x 6 − a −  x 2 x 62 ,
2
4 b c
4 b c

1
V3 ( x) = − x42 ,
2
1 4 1
1
1
1
2
V 4 ( x) = bx 3 + bk 34 x 3 x 4 − bk 3 x 32 + bx 44 + bk 34 x 3 x 42 −
4
4
2
4
4
1
1
1
1
1
1
1




− bk 4 x 42 − b −  x 42 x 6 − b −  x 4 x 62 ,
2
4 c a
4 c a

We introduce the notation for the components of the vector
gradient:
∂V1 ( x1 ,..., x6 )
∂V1 ( x1 ,..., x6 )
∂V1 ( x1 ,..., x6 )
= 0,...,
= 0,
= − x2 ,
∂x3
∂x1
∂x2

∂V1 ( x1 ,..., x6 )
=0
∂x6

1
V5 ( x) = − x62 ,
2
1 4 1
1
1
1
V6 ( x) = cx 5 + ck 56 x 52 x 6 − ck 5 x 52 + cx 64 + ck 56 x 5 x 62 −
4
4
2
4
4
1
1 1 1
1 1 1
− ck 6 x 62 − c −  x 22 x 4 − c −  x 2 x 42
2
4 a b
4 a b
The Lyapunov function derived in vector form, can represent a
scalar function of the form of:
1
1
1
1
V ( x1 ,..., x 6 ) = ax14 + ak12 x12 x 2 − ak1 x12 + ax 24 +
4
4
2
4
1
1
1 1 1 2
2
2
+ ak12 x1 x 2 − ( ak 2 + 1) x 2 − a −  x 2 x 6 −
4
2
4 b c
1 1 1
1
1
1
− a −  x 2 x 62 + bx 34 + bk 34 x 32 x 4 − bk 3 x 32 +
4 b c
4
4
2
1 4 1
1
2
2
(9)
+ bx 4 + bk 34 x 3 x 4 − (bk 4 + 1) x 4 −
4
4
2
1 1 1
1 1 1
− b −  x 42 x 6 − b −  x 4 x 62 +
4 c a
4 c a
1 4 1
1
1
1
cx5 + ck 56 x 52 x 6 − ck 5 x 52 + cx64 ck 56 x 5 x 62 −
4
4
2
4
4
1
1 1 1
1 1 1
− (ck 6 + 1) x 62 − c −  x 22 x 4 − c −  x 2 x 42
2
4 a b
4 a b
By Morse theorem from the catastrophe theory the Lyapunov’s
function (9) can be represented as a quadratic form [8]:

∂V2 ( x1 ,..., x6 )
1
== ax13 + 3a k1 x12 + ak12 x1 x2 + 2ak1 x1 ,
∂x1
2

1
∂V2 ( x1 ,..., x6 )
== ax23 + ak12 k1 x2 + ak12 x1 x2 − ak2 x2 ,...,
2
∂x2
∂V2 ( x1 ,..., x6 )
= 0,
∂x6

∂V3 ( x1 ,..., x6 )
∂V3 ( x1 ,..., x6 )
∂V3 ( x1 ,..., x6 )
= 0,
= − x4 ,
= 0,...,
∂x5
∂x4
∂x1
∂V3 ( x1 ,..., x 6 )
= 0,
∂x 6

∂V4 ( x1 ,..., x6 )
∂V4 ( x1 ,..., x6 )
= 0,
= 0,
∂x1
∂x2
1
∂V4 ( x1 ,..., x6 )
= bx33 + 3b k3 x32 + ak34 x3 x4 + 2bk3 x3 ,
2
∂x3
1
∂V4 ( x1 ,..., x6 )
= bx43 + bk34 k3 x4 + bk34 x3 x4 − bk4 x4 ,...,
2
∂x4

∂V4 ( x1 ,..., x6 )
∂V4 ( x1 ,..., x6 )
= 0,
= 0,
∂x5
∂x6
∂V5 ( x1 ,..., x6 )
∂V5 ( x1 ,..., x6 )
= 0,...,
= 0,
∂x1
∂x5
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∂V5 ( x1 ,..., x6 )
∂V6 ( x1 ,..., x6 )
= − x6 ,
= 0,...,
∂x6
∂x1

Thus, the spacecraft control system built in the class of threeparametric structurally stable mappings will be stable in a wide
range of changes of uncertain parameters and guarantees from
falling into deterministic chaos mode. Steady state (5) exists and is
sustainable when changing the indeterminate parameters of
spacecraft in the field (11), and stationary state (7) appears if you
lose stability state (5) and they simultaneously do not exist.
Stationary state of spacecraft (7) is stable when running system of
inequalities (15).

∂V6 ( x1 ,..., x6 )
1
= cx53 + 3c k5 x52 + ck56 x5 x6 + 2ck5 x5 ,
∂x5
2
∂V6 ( x1 ,..., x6 )
1
= cx63 + ck56 k5 x6 + ck56 x5 x6 − ck6 x6 .
∂x6
2

Also, by introducing notation for the projection of velocity
vector components on the coordinate axes, we will find the total
derivative from Lyapunov vector-function components [10], which
can be represented as following:

dV ( x) ∂V ( x) dx
=
=
dt
∂x dt

∑∑
6

6

i =1

j =1

∂Vi ( x)  dx i

∂x j  dt

5. Conclusion
This work built robust stable nonlinear control system in the
class of three-parametric structurally stable mappings, allowing and
maximizing the potential of robust stability. Study of robust
stability of the system is based on a geometric interpretation of
Lyapunov theorem on asymptotic stability. Given example shows
the effectiveness of nonlinear control laws.


 =
xj
2

1


= − x 22 −  ax13 + 3a k1 x12 + ak12 x1 x 2 + 2ak1 x1  −
2
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1


− x 42 −  bx 33 + 3b k 3 x 32 + ak 34 x 3 x 4 + 2bk 3 x 3  −
2



(13)

2

1


−  bx 43 + bk 34 k 3 x 4 + bk 34 x 3 x 4 − bk 4 x 4  −
2


2

1


− x 62 −  cx53 + 3c k 5 x 52 + ck 56 x 5 x 6 + 2ck 5 x 5  −
2


1


−  cx 63 + ck 56 k 5 x 6 + ck 56 x 5 x 6 − ck 6 x 6 
2



2

The total derivative (13) is negative sign function. We
construct the Lyapunov’s function in scalar form according to the
gradient components of the Lyapunov vector-functions by taking
into account (13)
1 4
1
1
1
ax1 + a k 1 x13 + ak 12 x12 x 2 + ak 1 x12 + ax 24 + ak 12 x1 x 22 −
4
4
4
4
1
1
1
− ( ak 2 − ak 12 k 1 + 1) x 22 + bx 34 + b k 3 x 33 + bk 34 x 32 x 4 +
2
4
4
1
1
1
1
+ bk 3 x 32 + bx 44 + bk 34 x 3 x 42 − (bk 4 − bk 34 k 3 + 1) x 42 + cx 54 +
4
4
2
4
1
3
2
2
+ c k 5 x 5 + ck 56 x 5 x 6 + ck 5 x 5 +
4
1 4 1
1
+ cx 6 + ck 56 x 5 x 62 − (ck 6 − ck 56 k 5 + 1) x 62
4
4
2

V ( x) =

(14)

Using the theorem of Morse function (14) can be represented
in the quadratic form:
V ( x) ≈ ak1 x12 −

1
1
( ak2 − ak12 k1 + 1) x22 + k3 x32 − (bk4 − bk34 k3 + 1) x42 +
2
2
1
+ ck5 x52 − (ck6 − ck56 k5 + 1) x62
2

Conditions for robust stability of the system (3) stationary state
(7), we will obtain considering negative definiteness of the total
derivative of the Lyapunov vector-functions (14) from the quadratic
form (16) as:
1
k1 > 0, k 2 < − + k12 k1 , k 3 > 0,
a
1
1
(15)
k 4 < − + k 34 k 3 , k 5 > 0, k 6 < − + k 56 k 5 ;
b
c
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more of them switch to use electronic documents. That requires information system manages the new process of creating, distributing,
conservation and backup.The article reveals need and benefits of EDMS by classifying them.
Keywords: ELECTRONIC DOCUMENT MANAGMENT SYSTEM, EDMS, DMS, ELECTRONIC DOCUMENT

1.

помощта, на които се създават по-бързо документите започва
да расте и броят им. От тук се засилва проблемът свързан със
съхраняването на документите. Също така, въпреки лесното и
бързо създаване, трудно се осъществява редактирането на
документите и налага многократно издаване на копия.

Увод

Документите датират още от древността. Терминът
документ произлиза от латинската дума documentum – образец,
свидетелство, доказателство и представлява материален обект.
Той съдържа информация във фиксиран вид и е специално
предназначен за съхраняване и предаване във времето и
пространството[7]. Документите подпомагат процесите по
организация и управление на различни дейности и са основни
информационни източници. С течение на времето се появява
необходимостта от тяхното целенасочено събиране и
съхраняване под формата на архивни сбирки колекции.

От представеното до тук става ясно, че документацията
през годините става все по-голяма и се появяват затруднения
при работата и съхранението на документите на хартиен
носител. Ето защо все по-голяма част от съвременната
административна документация се създава, разпространява и
архивира на учрежденско равнище под формата на цифрови
записи. Те вече доминират изцяло в някои отрасли и социални
дейности, сред които банково и застрахователно дело,
финансово-счетоводна дейност, здравно и пенсионно
осигуряване, административно обслужване на гражданите и др.

Целият цикъл, през който преминават документите от
тяхното създаване до архивирането им се определя с термина
документооборот. Съгласно речника на Българската архивна
терминология, документооборотът представлява „движението
на документите в учреждението или организацията от
момента на тяхното създаване или получаване до завършване
на изпълнението или изпращането им“[1].

Ето защо организациите започват да използват документни
системи. Благодарение на тях се облекчава работата,
обработката, управлението и контрола на документите. Всяка
документна система е обособена, въз основа на общи признаци
на документите в нея, а именно — произход, предназначение,
вид, сфера на дейност, единни изисквания за съставянето и
оформянето им. По този начин са регламентирани видът и
максималният брой реквизити за всеки вид документи в
дадената система, както и редът и точното място на
разполагането им върху предварително отпечатани формуляри.
Във формулярите на еднотипни и масово разпространени
документи се включва част от задължително повтарящия се
текст, като е предвидено и място за попълване на съответните
конкретни данни.

Целогодишно всички институции и организации в България
боравят с много и различни входни и изходни документи. Това
предполага работа и обмен на голям обем документи.
Създаването, управлението и съхранението им на хартиени
носители става все по-трудно и води до редица проблеми.
Поражда се необходимост от автоматизиране, централизиране
и цифровизиране на документооборота.
Докладът има за цел да представи съществуващите
проблеми при работа с хартиените документи и
документооборот и възможностите за решаването им чрез
използване на системи за работа с електронни документи или
т.нар. системи за управление на електронния документооборот
(Electronic Document Management Systems EDMS).

2.

Факт е, че благодарение на използването на документните
системи съществено се:
•
•

Необходимост от цифрови документи

•
•

През вековете документите са се изменяли, както и начинът
им на съхранение. От папирусни преписи, магнитни носители
до цифровизирани документи. При хартиените документи се
открояват редица недостатъци:
•
•
•
•
•
•

•

ръчно създаване и попълване на документите;
допускат се грешки;
необходимост от голямо физическо пространство за
съхранение;
трудности при търсенето на документи;
работата с тях отнема повече физическо време за
обработка;
специални мерки за съхранение, така че да се запазят
документите през времето и други.

намаляват разходите за тяхната обработка и
съхранение;
значително се ускорява процесът по намирането им
при необходимост;
намалява броят на допусканите грешки;
повишава специализацията на сътрудниците при
изпълнението на отделните операции и расте
производителността на труда;
използването на Интернет улеснява и увеличава
бързината на обмена на документи в сравнение с
работата с обикновените пощенски услуги.

Поради все по-големия интерес към документните системи,
много фирми започват да използват и специално
предназначени системи предлагащи продукти с различни
възможности. Все повече български фирми създават такива
системи, които предоставят възможности за ефективност и
управление при работа с документи. Като основни
представители са фирмите: БанкСофт, ДАВИД Холдинг АД,
„ЗЕН Електроникс“ ООД, Индекс-България ООД и други.

С цел преодоляване на недостатъците, започват да се
използват печатни машини с цел по-бързото създаване и
обработване на документите. Благодарение на тези машини, с
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3. Използване на системи за електронен
документооборот

Тези системи подпомагат по-лесното и ефективно
управление на документите. Освен това поради непрекъснато
възникващите проблеми свързани с поверителността,
сигурността, съхраняването и обмена на електронните
документи се поражда все по-голяма необходимост от тяхното
използване.

Както беше спомената в предната точка през
последните години институциите и организациите в
България пристъпват към цифровизиране на документите
си с цел автоматизиране на работата. Според статистически
данни в България работата в предприятията е много пообвързана с работата на компютри и използването на Интернет.
Отчетен е ръст както в използването на компютри и Интернет
по време на работа, така и на използването на електронни
фактури. Според представените данни на Националния
статистически институт (НСИ) през 2013 година у нас се е
увеличил общият брой на използващите е-фактури с 16.4% в
сравнение с 2011 г. (вж. Фиг. 1).
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На Фиг. 2 са показани някои от основните принципи на
работа на системите за електронен документооборот [5]. Найобщо те се дефинират, както следва:

•
•

9%

системност
–
установени
връзки
между
структурните елементи на системата, които да
гарантират нейната цялост и взаимодействието с
други системи;
отвореност – системата се създава с възможности за
бъдещото и развитие, т.е. обновяване и разширяване
на функционалността без прекъсване на текущата
работа;
съвместимост – осигуряване на интерфейси за
взаимодействие с други системи;
стандартизация – прилагане на типови и
стандартизирани решения при изграждане на
системата;
ефективност
–
постигане
на
рационално
съотношение между разходите за изграждане на
системата и целевия ефект.

0,0%
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Фиг. 1 Процент на предприятията у нас, които са използвали ефактури за периода 2007-2013 г.

ефективност

Представените данни показват, че българският потребител
преодолява
своето
недоверие
към
електронния
документооборот и осъзнава необходимостта от използване на
системи за управление на документи. От значение за
увеличаването на използване на електронни документи в
предприятията, както и за осигуряване на надеждност и
сигурност е влезлият в сила през 2001 г. Закон за електронния
документ и електронния подпис[4]. Той регламентира
идентифицирането и конфиденциалността на партньорите,
неопровержимост
на
сделката,
чрез
издаване
и
разпространение на документи свързани с електронен подпис.

системност

отвореност

стандартизация

съвместимост

Днес за управление на електронния документооборот се
използват системите за управление на съдържанието,
системите за управление на документи и системите за
управление на записите. Общото на тези системи е
автоматизираното и централизирано управление на различни
ресурси, като за работа с документи най-приложими са
системите управление на електронни документи. Те се срещат
в литературата с различни наименования и разновидности, като
системи за управление на документи (Document Management
System – DMS), системи за управление на електронни
документи (Electronic Document Management System –
EMS/EDMS) и корпоративни системи за управление на
документите (Enterprise Document Management – EDM).

Фиг. 2 Основни
документооборот.

принципи

на

системите

за

електронен

Налице са различни видове системи за електронен
документооборот и в литературата се срещат различни
класификации за тях. На база на направените проучвания
предлагаме класификацията, представена на Фиг. 3, на която
сме разделили разглежданите системи според следните
основни признаци:
•

Според някои източници тези системи се дефинират, като
„софтуер, който контролира и организира документите на
цяла организация“[9] или „софтуерна система за
организиране и съхранение на различни типове документи“[8].
Според други автори те са информационна система, която
позволява прехвърлянето, съхранението и извличането на
всякакви електронни документи със свързана база с други
информационни системи и електронни устройства[6].

•

•
•

В обобщение можем да направим извода, че това са
системи или програми предоставящи възможност за
създаване, съхраняване, управление и обмен на електронни
документи, които е необходимо да предоставят сигурност и
защита.
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начин на достъп – платен или свободен достъп, в
зависимост от това дали се предоставя с лиценз за
ползване или свободно;
начина на използване – десктоп приложения или
уеббазирани, в зависимост от това дали се достъпва
от програма инсталирана на компютъра или през
браузъра;
предназначение – специализирани или общи, в
зависимост от това дали е създадена за специална
сфера (като счетоводство) или е за общо ползване;
произход – български или чуждестранни, в
зависимост от това дали разработчиците са от
българска фирма или чуждестранна.

съдържанието и файловете, съхранявайки ги централизирано
на едно място отдалечено от локалния компютър.

Системи за управление на
документите
Според
начина на
използване

Според
достъпа
платен
достъп
свободен
достъп

Според
предназначението

десктоп
приложения

специализирани

През последните години всички сме свидетели на явното
увеличаване на използването на документи, довели до редица
кампании за безхартиени документи. Заедно с увеличаването
на документите се увеличават и разхода на управлението им и
съхранението им. Използването на безхартиени документи
“повишава няколкократно ефективността на изчислителната
система, поради усъвършенстване на процедурата за
въвеждане на данни от първични документи”[2].
Благодарение на системите за управление на документи се
намалява и разхода по управлението, обработката и
съхраняването на документите. Те позволяват автоматизирано
да се извършват всички дейности.

Според
произхода
български

общи
уеббазирани

чуждестранни

Фиг. 3 Категории системи за управление на документите.

Освен физическите ползи от съхранението на документите
в такъв тип системи се откроява и положителното въздействие
от намаляването на отделеното време в търсене на конкретно
съдържание или данни. За постигане на това се използват
метаданни и индекси с помощта, на което се улеснява
търсенето в големите архиви и бази данни.

4. Ползи от системите за електронен
документооборот
На база разгледаните функционални възможности на
съществуващите системи за управление на документи могат да
се разграничат някои по-съществени предимства и ползи от
този тип системи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В зависимост от нуждите системите са изградени на база
различни нормативни актове, така че да удовлетворяват
максимално изискванията на потребителите. Това се налага
поради
специфичността
на
работа
от
различните
администрации.

контрол на версиите;
сътрудничество и обмен;
без електронна поща;
сигурност и контрол;
резервни копия;
ниски разходи за управление;
ниски разходи за съхранение;
управление на знанието и търсенето;
нормативна уредба.

Представените предимства и ползи не са единствените. Те
са реални и могат да се усетят по-точно, ако е изпълнено поне
едно от условията[3]:
•

Много често работата с документи от различни хора се
оказва проблем поради използването на един файл от повече от
един човек. Те си препредават файловете по електрона поща
или друг начин, като се създават различни копия на файла.
Решението на тези проблеми в системите за управление на
документите е използването на контрол на версиите, така всеки
може да проследи хронологията на промените на файла.

•
•

документооборотът да е от среден до голям
(например над 500-1000 документа и нагоре на
месец);
организацията да се състои от повече от един обект
(например един централен офис, 2 офиса и 1 склад);
броят на служителите на организацията да са над 1520.

Днес интересът към системите за управление на
документите все по-голям. Той води до иновативни открития
на нови модули, чрез които да се увеличи още повече
ефективността при работа с тях.

В същия ред на мисли може да се каже, че се подобрява
работата в екип и взаимодействието между вътрешни и външни
сътрудници в една общност. Те имат достъп до документите по
всяко време. Благодарение на това екипната разработка е
улеснена и защитена с използването на права за авторство,
преглед и т.н.

5.

Заключение

Интересът към използването на електронни системи за
управление на документите в институциите и администрациите е
голям. Този тип на управление на документи се предпочита
повече поради непрекъснатото увеличаване на създаваните,
попълвани, обработвани и съхранявани първични документи в
организациите. Ето защо се поражда по-голям интерес към
използване на електронни документи и цифровизирането на
вече наличните такива хартиени с цел да се преодоляват
трудностите при работа с хартиени документи и да се повиши
ефективността на работа в различните организации и
институции.

Днес използването на електронна поща е неизменна част от
работния процес. Използването й може да доведе до проблеми
със сигурността, контрола на версиите и липсва ясна структура.
Ето защо системите за управление на документите са
изградени, така че да премахват необходимостта от
непрекъснатата размяна на писма чрез осигуряване на
сигурност и структурираност.
Както стана ясно до тук, сигурността и контрола на
документите са главни фактори за този тип системи поради
използването им от различни потребители. Това налага посериозни мерки за сигурност, като се използват различни
методи и технологии, които да предоставят най-добрата защита
и възможности за проследяване при опити за злоупотреби.

От направеното изследване можем да направим
заключение, че системите за управление на документи решават
редица проблеми, свързани с работата по архивиране, търсене
и движение на документите, те са необходими за
организациите, тъй като имат редица предимства, спестяват
време, труд, ресурси и усилия. Интересът към тези системи е
все по-голям, защото при тях могат да се прилагат различни
механизми за сигурност и контрол на достъпа до документите.

Освен сигурността важен момент е и загубата на файла или
съдържанието му поради независещи от потребителя причини.
Всеки от нас поне веднъж се е сблъсквал с този проблем. Това
се дължи на моментни сривове, възникнали грешки в софтуера
и редица други причини. Един такъв срив може да доведе до
наложително възпроизвеждане на информацията отново от
служителите. Ето защо системи за управление на документите
са създадени с възможност за създаване на архивни копия на
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА
ПРОГНОЗИРАНЕ НА ПАРАМЕТРИ ПРИ ОБОГАТЯВАНЕТО НА МИНЕРАЛНИ
СУРОВИНИ
INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATIONS FOR FORECASTING THE PARAMETERS IN
THE DRESSING OF MINERAL COMMODITIES
доц. д-р Парашкевова Д. Д., инж. Стойкова Л. С.
МГУ „Св. Иван Рилски”, София, Република България
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Abstract: In the dressing enterprises the possibilities for obtaining empirical information for the processes are revealed by
implementation of automated systems for supervisory control and data acquisition (SCADA systems). A major aspect in forecasting process
is the integration models and means of computer modeling to solve the problems with the active SCADA systems in the industrial enterprises.
The purpose is expanding the system functionality with the adaptive means of the operational forecasting. The specifics of the tasks that form
the dressing process models are related to a lot of calculations. There are concepts and architectures of information systems that determine
the most rational options for organizing the computer process. Also they have to ensure the integration of ideas and systematization of the
classes of tasks, decisions which are achieved by using a variety of tools. One of the effective tools for modeling of hydrodynamic multiphase
environments are CAE-systems (Computer-Aided Engineering) and CFD - programs (Computational Fluid Dynamics).
Keywords: DRESSING PROCESSES, FORECASTING, INFORMATION TECHNOLOGY, SCADA-SYSTEMS, FUZZY LOGIC,
NEURAL NETWORKS, MINERALS

3. Решение на проучения проблем

1. Увод

Нарастващите изисквания за точност и надеждност
управлението на обогатителните процеси налагат прилагане
инструментариум, който да създава условия за генериране
алтернативи, относно бъдещото развитие на процеса и
достигане на логически обосновани изводи.

Добиването и преработката на полезни изкопаеми е
основен отрасъл в икономиката на всяка държава. Като се
вземе предвид нарастващата конкуренция и нестабилността на
световните пазари, важна задача на обогатителното
производство е осигуряване на висока ефективност при
извличането на полезни компоненти, намаляване на отпадъците
и загубите. Въпреки това, че задачите за усъвършенстване на
техническите средства за автоматизация и управлението на
обогатителните процеси много години са обект на изучаване и
изследване от научни организации както у нас, така и в
чужбина, те имат своята актуалност и днес.
С внедряването в обогатителните предприятия на
автоматизирани системи
за оперативно
диспечерско
управление и за събиране на данни (SCADA – системи) се
разкриват принципно нови възможности за получаване на
емпирична информация за протичащите процеси. Основен
аспект при описване на технологията за прогнозиране на
обогатителните процеси е интегрирането на модели с
действащите SCADA – системи в предприятието, като се
използват средствата на компютърното моделиране за
решаване на инженерни задачи. Целта е с адаптивни средства
на оперативното прогнозиране да се разширят функционалните
възможности на SCADA – системите.

на
на
на
за

Фиг. 1. Схема за интегриране на средствата за прогнозиране в
системата за оперативно управление на обогатителни процеси

2. Предпоставки и начини за решаване на
проблема

При създаването на модели, описващи обогатителните
процеси, се решават две подзадачи:
- анализ на параметрите на производствения процес и
откриване на „скрити“ връзки между тях, влияещи на хода на
процеса и на характеристиките на изходните продукти;
- анализ на връзките между обектите и събитията
(отклонения на производствения процес) с цел откриване на
причинно-следствените връзки.
Извличането на знания от данни (Data Mining) е процес на
откриване на смислени корелации, зависимости, повтарящи се
образци, тенденции и аномалии в големи масиви от данни,
съхранявани в складове чрез използване на техники и
алгоритми от областта на машинното обучение, разпознаването
на образи, статистиката, невронните мрежи и визуализацията
на данни. За разлика от извличането на данни посредством
заявки към база данни, извличането на знания от данните
генерира
имплицитно
формулирана,
не
очевидна,
предварително известна, потенционално полезна информация.

Съвременните SCADA – системи разполагат с ресурси за
включване на допълнителни функции, чрез които се създава
възможност за изграждане на система, която по-адекватно да
отговаря на постоянно повишаващите се изисквания за
ефективно производство на качествени концентрати.
Внедряването на функциите за прогнозиране хода на процеса в
системата за оперативно управление позволява да се намали
неблагоприятното влияние, предизвикано от колебанията в
характеристиките на входната суровина и състоянието на
оборудването, върху качеството на продуктите от
обогатяването. Системата трябва да прогнозира поведението на
обекта при промяна на параметрите на входните материални
потоци и да генерира възможно най-подходящи задания към
управляващите
въздействия,
съобразени
с
техникоикономическите изисквания към качеството на изходния
концентрат.
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Известно е, че обогатителните процеси се характеризират с
доста голям брой параметри. С прилагане на технологията Data
Mining могат да се открият както „скритите“ закономерности и
връзките между параметрите на процеса, които влияят на
неговия ход, така и да се намали размерността на формирания
модел.

управляващите въздействия, осигуряващи най-голямо влияние
върху
контролираните
параметри.
Значимостта
на
въздействията се потвърждава от резултатите на последващия
регресионен анализ. При анализа на избраните параметри се
използва стъпкова регресия, при която на всяка стъпка в
модела се включва или изключва някоя независима
променлива.
Чрез прилагане на съвременните технологии Data Mining се
намалява размерността на модела, като се избират найзначимите параметри от базата данни за оперативен
мониторинг на разделителните процеси.
3.2. Технология за интегриране на инструменталните
средства за моделиране
Специфичността на задачата за формиране на модел на
обогатителния процес е свързана с реализиране на голям брой
изчисления. Ето защо е важно да се определят най-добрите
варианти за организиране на компютърното моделиране. За
решаване на посочените проблеми е необходимо да се
предложи концепция и архитектура на информационната
система, която трябва да осигури интегрирано представяне и
систематизация на класове разрешими задачи, като се
използват разнообразни програмни средства. Изпълнителната
среда Runtime Environment използва приложната онтология за
автоматизиран синтез, която се представя със система от
понятия и разрешими задачи. Като част от онтологията
сложната задача се декомпозира на подзадачи. Специфичните в
онтологията връзки с обектите позволява на изследователя да
задава в открита форма непълната спецификация на
разрешимите задачи и да се избегнат някои концептуални
грешки при формулирането им. Например, за конкретен
сепаратор, който е планиран да се изследва по време на
симулацията, в резултат на направените изводи от онтологията
се получава множество от „подходящи“ рудни образци за
апарата. Следователно изборът на руда за дадения вариант на
изчислителния експеримент трябва да се направи само от това
множество.
Анализът на решенията на изходната задача с приложените
процедури на онтологията, дава възможност в автоматичен
режим да се определи множеството от необходимите
изпълнители и връзките между тях, т.е да се формира
спецификацията на изпълнителната среда Runtime Environment.
Генерираната спецификация в някои случаи обхваща излишък
от алтернативни варианти за решаване на задачата, поради
наличието на аналогични изпълнители. В резултат на това
решението на първоначалната задача може да се направи по
един от алтернативните пътища, изборът на който зависи от
изискванията към определен изчислителен експеримент (време
за изпълнение, точност на решенията и др.).
За решаването на задачата изборът на алтернативи формира
граф, върховете на който съответстват на изпълнителите,
намерени въз основа на направените изводи от онтологията, а
дъгите – връзките между тях. Връзките се интерпретират като
абстрактни канали за данни, показващи взаимодействието
между инструменталните средства. При оценка на вариантите
за решение е необходимо да се обмислят характеристиките на
изпълнителя. На всяка дъга се присвоява тегло, зависещо от
характеристиките на изпълнителя (сложност, точност) и от
начина на връзките. Интегралната стойност представлява сума
от всички числови характеристики на изпълнителя при
спазване на ограниченията, свързани със специфичността на
задачата.
За търсене на алтернативни пътища в графа се използва
алгоритъма на Дейкстра при спазване на ограниченията,
описани в спецификацията на първоначалната задача. Също
така въз основа на информацията за използваните
инструментални средства може да се определят основните
характеристики на задачата – брой на изпълнителите,
обобщена точност на решенията и т.н.

Фиг.2

Въз основа на анализа на данните от мониторинга се
извършва класификация на пространствата с цел отбелязването
на области, съответстващи на определено състояние на
процеса. В пространството Y се определя областта на
„желаните“ изходи Y+, съответстващи на регламентираните
стойности както на характеристиките на отделните продукти,
така и на параметрите на процеса. Структурата на базата данни
от мониторинга определя за всеки представен изход в базата
„точки“ Yi от пространството Y съответстващата му „точка“ Xi
от пространството X. От гледна точка на практиката това
означава, че по данни от мониторинга винаги може да се
определи при какви условия са получени едни или други
резултати. Следващата стъпка е формирането на модели,
описващи изображението на област от пространството X в
областта на пространството Y. Чрез тези модели при
оперативно управление на процеса се предсказват
характеристиките на изходите Yt по текущите стойности на
входовете Xt, а в случай на негативна прогноза трябва бързо да
се определи най-рационалния вариант за въздействията,
осигуряващи връщане на изходните характеристики към
регламентирани стойности (фиг.2).
3.1. Технология за
формираните модели

намаляване

размерността

на

В технологията Data Mining се използват методи за
формиране на модели за изобразяване пространството на
входните параметри, например за процес флотация, в
пространството на изходите, като се използват данните от
SCADA – системата.
С цел да се намали размера на задачата се прилага
факторният анализ по два критерия: критерия на Кайзер и
критерия на Кетел. Така се създава възможност да се направи
анализ на данните по 4 избрани фактора. След това избраните
параметри се подлагат на клъстерен анализ. В резултат на това
се отделят два клъстера на състоянията, един от които
съответства на ситуациите, при които е налице отклонение на
контролираните параметри от регламентираните стойности.
Причините за отклоненията на контролираните показатели
от регламентираните стойности се определеят с помощта на
корелационен анализ. Като мярка на зависимостта между
променливите се използва коефициента на корелация на
Пирсън. Така в анализируемата група се определят
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Като се има предвид общото ниво на развитие на
телекомуникационните системи, глобалните информационни
инфраструктури и нарастващата популярност на изчисленията
в облак (cloud computing) [1], логично е изследваните модели
да бъдат ориентирани и представяни. От друга страна,
практиката на взаимодействие с обогатителните предприятия
показва, че за много от тях е характерно да си „затварят“
собствената технологична информация и да блокират
възможността за външна информация (включително програмни
модели) в производствените информационни системи.
Разпределените системи за оперативна информационноаналитична поддръжка на производствените процеси могат да
бъдат реализирани с частни облаци (private cloud),
организирани в относително затворени корпоративни мрежи. В
контекста на разглеждания проблем частният облак
представлява инфраструктурата, която се управлява и
експлоатира от една организация и е предназначен за
използване от множество потребители (например отдели на
тази организация).
3.3. Моделиране на
разделителните апарати

хидродинамични

процеси

флотационната машина дава информация не само за
пространственото
разпределение
на
скоростта
и
концентрацията на отделните компоненти на многофазната
система, но и за технологичните характеристики на обекта.
3.4. Разработка на
обогатителните процеси

модел

за

експрес-анализ

на

За разработване на модел за експрес-анализ, описващ
динамиката на обогатителните процеси, е необходимо заедно с
методите на Data Mining да се използват невронни мрежи и
размита логика.
Невронните мрежи притежават редица свойства, които
определят приложението им в системите за управление като
аналитичен апарат. В контекста на разглежданите задачи това е
преди всичко способността им за обучение. Наличието на
голям обем данни от мониторинга, които обхващат
взаимносвързаните измервания на входни и изходни параметри
на
изследваната
система,
дава
възможност
чрез
репрезентативна извадка невронните мрежи да се обучават.
Също така е важна способността на невронните мрежи да се
адаптират към измененията на свойствата на обекта за
управление, външната среда и високата устойчивост към
„прекъсванията“ на отделните елементи от мрежата,
първоначално заложена в мрежовата архитектура.
Рекурентните мрежи могат бързо да реагират на промените
в условията на протичащите обогатителни процеси, свързани с
колебанията
на
характеристиките
на
суровината,
технологичните параметри или износването на оборудването.
Обобщеномрежовите
модели
оптимизарат
самоорганизиращите карти на Kohonen [2] по време и
когнитивните модели на Grossberg [3]. Това води до
увеличаване „обобщаването“ на способността на мрежата и
позволява да се намери правилния изход, дори при непълна или
незначително изкривена информация от входните данни.
Например, в модела за невронна мрежа на процес флотация се
включват контролни, управляващи и индикативни параметри.
Теглата на мрежата не се задават предварително, а се определят
в режим на обучение, когато в модела се подава априорна
информация за входните Xi и изходни Yi вектори. В режим на
прогнозиране в модела се формира входният вектор Xt, въз
основа на текущите данни от мониторинга, а изходния вектор
Yt се генерира от мрежата. В серия от изчислителни
експерименти моделът се настройва и осигурява синтез на
изходните вектори, съответстващи на представителна извадка
от данни за реалния производствен процес. Заедно с модела на
невронната мрежа се използва база знания, където са
представени възможните „нежелани“ състояния на системата,
всяко от които е свързано с набор от правила за определяне на
комплекс от корегиращи въздействия на управляващите
параметри. Посочената база знания се създава с използване
както на методите на Data Mining, така и с прилагане на
проверени експертни съвети.
Моделите, основани чрез използване на математическия
апарат на размитата логика [4], е целесъобразно да се прилагат
в случаите, когато в изходните данни или в идентифицираните
връзки съществува значителна неопределеност. Като част от
реализиране на подхода за разработване на технологията за
оперативно прогнозиране на обогатителните процеси е
необходимо да се включат предполагаемите възможности за
имплицитно влияние на всички технологични параметри на
процеса върху характеристиките на отделните продукти. В
зависимост от степента на изучаване на процеса взаимното
влияние на параметрите се характеризира или с „класически“
предавателни функции или с размити функции. Основните
проблеми при формирането на модели от този тип се състоят в
избора на параметри на функцията на принадлежност,
описващи характеристиките на технологичния процес, и синтез
на размитите правила за базата знания. В повечето случаи тези
проблеми се решават с привличането на експерти.

в

Едни от ефективните инструменти за моделиране на
хидродинамични многофазни среди са CAE – системите
(Computer – Aided Engineering) и CFD – програмите
(Computational Fluid Dynamics). При създаването на CFD –
моделите на разделителните апарати се вземат предвид
геометрията на изследвания обект, граничните условия и
физични свойства на подложените за разделяне минерали,
както и други важни аспекти, влияещи на адекватността на
модела за целите на изследването. При това не е необходимо
значително опростяване на формалното описание за
моделиране на физичните процеси. Като математически апарат
за изграждане на аналитични модели се използва многофазен
многоскоростен континуален (ММК) подход. Изчислителните
експерименти на такива модели се доближават по своите
качества към натурните експерименти.

Фиг. 3. Флотационна машина Metco RCS 200

Математическият модел на процес флотация описва обмена
на механичната и топлинна енергия на материалните потоци.
При формулирането на условията за материалния баланс се
разглежда производителността на моделирания обект през
определени времеви интервали за обемния разход на входните
и изходни потоци, както и техните физически и веществени
характеристики. Като обект за моделиране се разглежда
камерата на пневматична флотационна машина Metco RCS 200
(фиг. 3). С инструменталните средства за компютърно
моделиране както графично, така и числено се представят
резултатите за всяка от фазите в която и да е точка от
пространството на флотационната камера. Изчислителният
експеримент въз основа на разработения модел на
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4. Резултати и дискусия

режими за функциониране и оперативно управление на
обогатителните процеси.

Моделите на обогатителните процеси и апарати, а така
също и процедурите за анализ на голям обем данни от
мониторинга имат, като правило, висока изчислителна
сложност. Това налага да се интегрират средствата за
прогнозиране на обогатителните процеси в системата за
оперативно управление и мониторинг, апаратната платформа
на които се явява работната станция. За да се постигне
необходимата производителност трябва да се използват
многонишкови графични процесори (GPU – Graphival
Processing Unit). Подобни решения вече се прилагат в
световната практика не само за анализ и обработка на
изображения, за симулиране и прогнозиране на различни
процеси, а и за решване на инженерни задачи с висока
размерност. Процесорът GPU е проектиран така, че да решава
възможно най-ефективно задачите, свързани с еднотипна
обработка на множество данни. Използването на графични
процесори с общо предназначение в рамките на работната
станция, интегрирани в контура за оперативен контрол и
управление на обогатителните процеси, в много от случаите
могат занчително да увеличат тяхната изчислителна мощ.
Въпреки това, ефективното прилагане на изчисленията,
свързани с прогнозиране динамиката на процесите, изисква
изпълнение на определени подготвителни работи, включващи
оценка на реализираните алгоритми и оптимално използване на
ресурсите на специализираните езици.
Съвременните SCADA - системи в реално време решават
задачите за обмен на данни с устройствата, свързани с
обектите, към които се отнасят програмируемите контролери,
както и изграждането на базата данни от мониторинга на
производствения процес. За да се намали сложността при
практическото използване на натрупаните в SCADA –
системите данни е необходимо да се изберат „най-важните“
параметри, които в най-голяма степен оказват влияние на хода
на обогатителния процес.
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5. Заключение
Значителният брой променливи фактори (някои от които се
измерват косвено и недостатъчно точно, а други са трудно
прогнозируеми), определят управлението на обогатителните
процеси като изключително комплицирано. Тяхното неясно
въздействие, нестационарните зависимости между входове,
състояния и изходи, определят необходимостта от прилагане на
методи, основани на базата на изкуствения интелект. Ето защо
е необходимо да се прецени кои са най-подходящите методи за
представяне и обработване на знанията в системата с
изчислителна интелигентност.
Предложена е структура на автоматизирана система за
прогнозиране кинетиката на производствените процеси за
обогатяване на минерални суровини по данни от оперативния
мониторинг. Инструменталните средства за прогнозиране
формират подсистема, интегрирана с автоматизираната
система за диспечерско управление (SCADA – система).
Предложена е обща схема за интегриране на средствата за
моделиране в системата за оперативно управление и
механизмите за организиране на целеви достъп към базата
данни от оперативния мониторинг на обогатителните процеси.
При създаването на модели за оперативно прогнозиране се
използват различните възможности на математическия апарат,
като извличане на знания от данни, невронни мрежи, размита
логика. Най-рационални за прогнозиране на многостадийни
схеми за обогатяване на минерални суровини са вариантите от
комбинирани решения, основаващи се на съвместно използване
на разнотипни модели за различни състояния на
обогатителните процеси или за различни операции от
технологичните схеми. Подобни модели имат висока
информативност. Чрез изчислителните експерименти над
такива модели се решават задачи, определящи ефективните
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Abstract: Nowadays we use mobile phones not only for voice communication and text messages but also as a various services
distribution channel. Mobile banking is among these services and it is defined as a channel that allows its customers to perform transactions
and to request reports anywhere, anytime with the help of a mobile device such as а mobile phone, а smartphone or а tablet. Despite the
advantages that mobile banking has for both banks and customers, there are also certain barriers that have a negative influence on its largescale adoption. One of these barriers is its security level. In our previous research we have identified a certain number of security attacks
against mobile banking security. Along with them, there is a wide range of protection strategies and best practices. The fact that not all of
them are effective enough identifies the need of introducing some improvements in this area. Therefore the objective of the report is to
propose a conceptual model which is going to enhance the security of mobile banking.
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сигурността - мобилно устройство, мобилен уеб браузър,
мобилна операционна система и мобилно приложение за
мобилно банкиране. Във всяка една от тях бяха проучени
уязвимостите и произтичащите от тях заплахи, което доведе до
определянето на най-често използваните атаки при мобилното
банкиране: подслушване на преносната среда (eavesdropping
атака, man in the middle атака), cross site request forgery атака,
неупълномощен физически достъп до устройството, phishing
атаки (vishing атака, smishing атака, tabnabbing атака и
използване на phishing приложения) и злонамерен софтуер.

1. Увод
В продължение на повече от 40 години една от основните
цели на финансовите институции е свързана с осигуряването на
лесен достъп и удобство за своите клиенти при реализирането
на банкови операции. Въпреки че АТМ устройствата и
интернет банкирането представляват ефективни канали за
предоставяне на традиционни банкови продукти, един
сравнително нов вид банкиране - мобилното банкиране - има
значителен ефект върху пазара. За неговата актуалност и
непрекъснато развитие свидетелстват проучвания, проведени в
различни региони на света и обхващащи както развитите, така
и развиващите се страни [5].

В научната литература за всяка една от посочените атаки
съществува широк набор от добри практики и стратегии за
защита. Установихме обаче, че не всички от тях са достатъчно
ефективни и това налага внасянето на някои подобрения, които
да повишат сигурността на мобилното банкиране във всяка
една от проблемните области при потребителя.

Постоянното развитие в посока по-широко разпространение
на мобилното банкиране се дължи и на предимствата, които то
предоставя както на банките, така и на техните клиенти [3].
Този канал позволява на потребителите да изпълняват
финансови операции навсякъде, по всяко време, на по-ниска
цена и без да е необходимо да посещават банков офис. От
друга страна мобилното банкиране предлага стратегически
предимства и на банките. То може да се използва като
възможност за достигането до нови клиенти, може да подобри
репутацията на организацията и нейните продукти или да
послужи за провеждането на маркетингови кампании.

По отношение на мобилното устройство най-сериозно
подобрение може да бъде направено при удостоверяването на
потребителя. Основната цел е отстраняването на недостатъците
при използването на пароли и ПИН кодове при мобилните
устройства [1].
По отношение на мобилната операционна система една от
насоките за подобрение се свързва с техническата
неспособност на потребителите да вземат решения, свързани с
предоставянето на определени позволения по време на
инсталация на дадено мобилно приложение [4]. Друга насока е
отстраняване на невъзможността на антивирусния софтуер,
използван при мобилните устройства, да засича модифициран
злонамерен софтуер [8].

Въпреки тези предимства, използването на мобилни
устройства с цел реализирането на банкови транзакции или
получаването на достъп до финансова информация, не е
толкова широко разпространено, както се очаква [6]. Това от
своя страна свидетелства за съществуването на определени
фактори, които оказват негативно влияние върху по-мащабното
възприемане на мобилното банкиране. С цел да
идентифицираме кои са те, проведохме допълнително
изследване. Неговите резултати не само ясно показаха, че в
действителност съществуват различни фактори, които оказват
негативно влияние върху потребителите при възприемане на
мобилното банкиране, но и потвърдиха, че различните рискове,
свързани с неговата сигурност, съществено въздействат при
вземане на решение за неговото използване [9].

По отношение на мобилния уеб браузър също съществуват
две насоки за подобрение. Първата се свързва с трудното
реализиране на обучение на потребителя по отношение на
phishing атаките и необходимостта от използването на
автоматизирани инструменти за защита от този вид атака.
Подобно подобрение може да бъде направено и за защита от
CSRF атака, тъй като голяма част от наличните механизми за
защита биват реализирани на сървър, а не при потребителя [2].

Представените
по-горе
резултати
провокираха
провеждането на следващо изследване, чиято основна цел беше
да се проучат най-често проявяващите се уязвимости и заплахи
за сигурността на мобилното банкиране. Фокусът на
изследването беше насочен към потребителя, тъй като той
много често се посочва като най-слабото звено по отношение
на сигурността. В резултат на това, при него бяха
идентифицирани четири основни проблемни области, засягащи

По отношение на мобилното приложение за мобилно
банкиране съществуват три насоки за подобрение. Първата се
свързва с проблема, който се наблюдава при TLS протокола.
Той се прилага в една малка част от приложенията за мобилно
банкиране. Нещо повече, там където се прилага, продължават
да се използват старите и по-несигурни версии, дори след като
бъдат представени новите [7]. Втората има за цел да се
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избегнат phishing атаки или достъп до мобилното приложение в
следствие на реализиран неупълномощен достъп, като за това е
необходимо подобряване на удостоверяването. Третата насока
се свързва с неуспехите при обучение на потребителя по
отношение на определени препоръчителни действия,
предлагани от доставчиците на услуги за мобилно банкиране.

За повишаване на сигурността при мобилното банкиране
предлагаме да бъдат направени следните подобрения:


o метод за биометрично удостоверяване, който се
базира на поведението на потребителя;

Представените насоки за подобрение обуславят и целта на
настоящата разработка – да се представи концептуален модел,
който да повиши нивото на сигурността при мобилното
банкиране.

o набор от автоматизирани проверки:



2. Концептуален модел за повишаване на
сигурността при мобилното банкиране




За създаването на концептуалния модел за повишаване на
сигурността при мобилното банкиране е необходимо
първоначално да бъдат дефинирани конкретните изисквания
към нея. Въз основа на проведен предварителен анализ в
предходни авторски изследвания можем да дефинираме
следните четири основни изисквания:


Да се реализира защита на мобилното устройство.



Да се реализира защита на мобилната операционна
система.



Да се реализира защита на мобилния уеб браузър.



Да се реализира защита на мобилното приложение за
мобилно банкиране.






Дефиниране на най-често реализираните
използваните от тях уязвимости.

атаки

2.

Определяне на най-често използваните стратегии за
защита и добри практики за противодействие на
дефинираните атаки.
Изследване на ефективността на използваните стратегии
за защита и добри практики.

4.

Формулиране на предложение за подобрения, които да
доведат до повишаване на нивото на сигурността.

5.

Проектиране на формулираните подобрения.

6.

Имплементиране на проектираните подобрения.

7.

Измерване на ефективността на имплементираните
подобрения.

За реализиране на защита на мобилната операционна
система:







и

3.

проверка за използването на некриптирана
публична безжична мрежа;
проверка за реализирано криптиране на данните
на мобилната операционна система;
проверка за използване на ПИН;
проверка за включено автоматично заключване на
устройството;
проверка за включена функция за изтриване на
данните след определен брой пъти неуспешно
удостоверяване;
проверка за включена функция за дистанционно
заключване на устройството или за дистанционно
изтриване на съдържанието му.

o набор от автоматизирани проверки:

Изготвянето на концептуалния модел изисква определянето
на необходимите логически стъпки, които трябва да бъдат
реализирани с цел да бъдат удовлетворени изискванията за
сигурността. За всяко едно от тях следва да бъде приложена
обща методика, която се състои от следните етапи:
1.

За реализиране на защита на мобилното устройство:

проверка за определяне дали мобилната
операционна система е актуализирана;
проверка за определяне дали мобилната
операционна система е модифицирана;
проверка за определяне наличието на мобилно
антивирусно приложение;
проверка за определяне успешното засичане на
модифициран злонамерен софтуер.

За реализиране на защита на мобилния уеб браузър:
o автоматизирана защита от CSRF атака;
o автоматизирана защита от tabnabbing атака.



За реализиране на защита на мобилното приложение за
мобилно банкиране:
o удобен метод за удостоверяване, който се базира на
PICO token и гласово разпознаване;
o набор от автоматизирани проверки:



проверка за определяне дали приложението
използва TLS протокол за предаване на данните
към сървъра и коя версия се използва;
проверка за определяне дали приложението за
мобилно банкиране е актуализирано.

След като сме формулирали необходимите подобрения,
можем да преминем към следващия етап - тяхното
проектиране. На първо място те трябва да отговорят на
основното предназначение на концептуалния модел - да
позволи на доставчиците на мобилното банкиране да ги
интегрират в процеса по предоставяне на услугите му. Тъй като
реализирането на сигурността не е еднократен процес, е
необходимо формулираните подобрения да бъдат организирани
в относително независими единици (модули). По този начин се
дава възможност при необходимост да могат да бъдат внесени
допълнителни подобрения за сигурността, както под формата
на нови модули, така и като допълнителни функционалности.
Нещо повече, относителната независимост на отделните
модули позволява промените или проблемите в някой от тях да
имат минимален ефект върху състоянието на останалите. В
допълнение, някои от подобренията могат да бъдат обединени
в общ модул, където функционалността позволява.

Тези етапи трябва да бъдат изпълнени в представената погоре последователност, тъй като те са взаимосвързани и
резултатите получени след осъществяването на всеки
предходен задават входните параметри за всеки следващ. В
допълнение, за изпълнението на всеки от тях могат да бъдат
използвани различни подходи, както автоматизирани така и
неавтоматизирани.
За всяко от четирите дефинирани изисквания за
сигурността сме реализирали първите три етапа от общата
методика, като е направена експертна оценка на базата на
изследваната литература и резултатите постигнати от други
автори. По време на изпълнението на тези етапи
последователно са определени атаките, насочени към
сигурността на мобилното банкиране, използваните стратегии
за защита и добри практики, както и тяхната ефективност. Тъй
като се оказва, че не всички от съществуващите добри
практики и стратегии за защита са достатъчно ефективни, се
налага формулирането на предложения за подобрения, които да
доведат до повишаване на нивото на сигурността.

Въз основа на казаното до тук предлагаме следната
функционална структура на подобренията, които участват в
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концептуалния модел за повишаване на сигурността при
мобилното банкиране (вж. фиг. 1).

бил извън фокуса на потребителя и за генериране на визуално
предупреждение,
което
идентифицира
промененото
съдържание и помага на потребителя да разграничи
легитимните промени от тези, използвани за реализиране на
tabnabbing атака.
От архитектурна гледна точка настоящият модул може да
бъде реализиран като добавка за мобилен уеб браузър, защото
по този начин неговата функционалност ще може да бъде
добавена към всеки мобилен уеб браузър, който има система за
добавяне на допълнителни софтуерни компоненти и
функционалности.
Основните процеси, които той следва да реализира, са:
Запомняне на начина, по който е изглеждал уеб
сайтът, преди разделът, в който е зареден, да загуби фокус. За
целта е необходимо да се направи снимка на съответния
раздел, която да бъде съхранена и по-късно използвана.
Сравняване с начина, по който ще изглежда разделът
след възстановяване на фокуса, като тук е необходимо отново
да се направи снимка, която да бъде сравнена с първоначално
съхранената снимка.

Фиг. 1. Подобрения, участващи в концептуалния модел за
повишаване на сигурността при мобилното банкиране
Всеки един от представените на фигурата модули следва да
бъде допълнително разгледан, за да се добие по-пълна
представа относно общата му архитектура и функционалните
възможности, които той предоставя.

Представяне на засечените промени по подходящ
начин на потребителя, за да може той ясно да идентифицира
наличието на променено съдържание.
2.3. Модул за автоматизирана защита от CSRF атака.

2.1. Модул за биометрично удостоверяване, което се
базира на поведението на потребителя.

Преди проектирането на настоящия модул е проучен
начина на функциониране на CSRF атаката, което е от значение
при определянето на основните процеси, които трябва да
участват в автоматизираната защита.

Модулът за биометрично удостоверяване следва да бъде
реализиран като инструмент за идентифициране на
потребителя на мобилното банкиране. Неговата основна
функция следва да бъде осъществена на база на поведенчески
характеристики, които се генерират в резултат на неговото
взаимодействие със сензорния екран на мобилното устройство.

В резултат на това, настоящият модул следва да бъде
реализиран като инструмент, който защитава нарушаването на
цялостността на сесията за удостоверяване при изпращането на
cross-site заявки. За осъществяване на това в мобилния уеб
браузър на потребителя следва да се използва автоматичен
алгоритъм за филтриране на заявките, който да реализира
точно разграничаване между злонамерени и не злонамерени
cross-site заявки и да отчита възможността за наличието на
пренасочване. Под автоматичен алгоритъм се разбира, че той
не изисква никакво взаимодействие или конфигуриране от
страна на потребителя.

Основните процеси, които той следва да реализира, са:
Събиране на определени входни данни (напр. вид
движение при докосване, координати на точката на докосване,
размер на точката на докосване, сила на натиск при докосване,
време на реализиране на докосване) от сензорния екран на
мобилното устройство и тяхното съхранение.
Извличане на отличителни белези от събраните
входни данни, на база на които в последствие ще се създаде
уникален подпис, който да се използва при удостоверяване на
потребителя.

От архитектурна гледна точка настоящият модул може да
бъде реализиран като добавка за мобилен уеб браузър, защото
по този начин неговата функционалност ще може да бъде
добавена към всеки мобилен уеб браузър, който има система за
добавяне на допълнителни софтуерни компоненти и
функционалности.

Обучение на модула въз основа на извлечените
отличителни белези, което да се състои от две фази –
предварително обучение и последващо обучение. Когато
потребителят използва устройството за първи път се активира
предварителното обучение. След събиране на необходимите
данни ще се активира последващото обучение, при което
модулът ще продължава да се обучава за евентуални промени,
който могат да настъпят в поведението на потребителя.

Основните процеси, които той следва да реализира, са:
Проверка на вида на генерираната заявка. Тук ще се
определи дали източникът изисква от мобилния уеб браузър да
реализира заявка за пренасочване към друг източник, а след
това и дали генерираната заявка е стандартна или cross-site.

Удостоверяване на потребителя, което се изразява в
наблюдение на неговото поведение, като модулът следва да
събира необходимите данни и да ги сравнява с изготвения по
време на обучението уникален подпис.

Проверка на вида на cross-site заявката. Тук следва да
се определи дали cross-site заявката е злонамерена или не.
Определяне на състоянието на сесията, което
мобилният уеб браузър трябва да прикрепи към генерираната
заявка, като това следва да се реализира въз основа на
предходно направените проверки.

2.2. Модул за автоматизирана защита от tabnabbing
атака.
Преди проектирането на настоящия модул е проучен
начина на функциониране на tabnabbing атаката, което е от
значение при определянето на основните процеси, които трябва
да участват в автоматизираната защита.

2.4. Модул за удостоверяване, който се базира на PICO
token и гласово разпознаване.
Настоящият модул следва да бъде реализиран като
инструмент за идентифициране на потребителя пред
мобилното приложение за мобилно банкиране на базата на
комбиниране на PICO token, софтуерно вграден в мобилното
устройство и биометричен механизъм за гласово разпознаване.

В резултат на това, настоящият модул следва да бъде
реализиран като инструмент за засичане на възникналите
промени на даден раздел на мобилния уеб браузър, когато той е
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От архитектурна гледна точка настоящият модул следва да
бъде реализиран като два основни компонента, предоставящи
функционалности, които трябва да могат да бъдат интегрирани
в приложенията за мобилно банкиране, разработени от
доставчиците на тази услуга.

Съхраняване на дефинирания списък в база от данни,
което ще позволи повторното използване и ефективното
управление на автоматизираните проверки.
Реализиране на дефинираните автоматизирани
проверки, като за целта следва да се осъществи връзка с базата
от данни, която се намира на сървъра и от където се установява
броя и вида на проверките, които следва да бъдат реализирани.
Първоначално следва да се започне със задължителните
проверки. Само ако те преминат успешно се преминава към
препоръчителните проверки.

Първият компонент следва да отговаря за удостоверяването
на потребителя чрез софтуерен PICO token пред мобилното
приложение за мобилно банкиране, в резултат на което той да
получи възможност за работа с приложението и достъп до
всички справочни услуги. При желание за реализиране на
движение на парични средства е необходимо да бъде
реализирано допълнително удостоверяване чрез гласово
разпознаване, за което следва да отговаря вторият компонент.

Представяне на резултатите на потребителя, като той
получава достъп до услугите за мобилно банкиране, само ако
задължителните проверки са преминали успешно.

Основните процеси, които следва да реализира първият
компонент, са:

3. Заключение

Регистрация на потребителя, което се изразява в
запомняне на потребителското име и паролата на потребителя в
PICO token, тяхното криптиране със симетричен алгоритъм,
разделяне на частния ключ на части и тяхното изпращане до
допълнителни хардуерни устройства.

В настоящата разработка представихме концептуален
модел за повишаване на сигурността при мобилното банкиране.
Акцентът беше поставен върху формулиране на конкретните
подобрения, обособяването им в модули и представяне на
общата архитектура и функционалните възможности на всеки
от тях. Въпреки, че те са проектирани в резултат на анализ на
ефективността на съществуващите стратегии за защита и добри
практики по отношение на съществуващите атаки и
уязвимости, като насока за бъдеща работа може да очертаем
имплементирането
на
проектираните
подобрения
и
измерването на тяхната ефективност.

Удостоверяване на потребителя, което се изразява в
проверка за наличие на допълнителните хардуерни устройства,
сглобяване на частния ключ и предоставяне на достъп до
справочни услуги за мобилно банкиране.
Основните процеси, които следва да реализира вторият
компонент, са:
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Abstract: In this paper, we propose a physico- mathematical 3D model to study some of the basic features of the interaction of radiation
with solid materials ( metals, semiconductors , insulators ) under the action of femtosecond laser pulses. The constructed model is a
parametric model that, in particular, takes into account the dependence of the physical and chemical characteristics of the periodic nanosurface structures controlled laser irradiation parameters the polarization, angle of incidence, the energy density, wavelength, etc. The
developed model is meant for the excitation of periodic nano-surface structures by electric waves which are in the process of irradiation and
periodically amplified and attenuated, i.e. it holds periodic interference.
Keywords: PERIODIC NANOSTRUCTURE, LASER PULSE, MATHEMATICAL MODEL, STABLE SOLUTION

The authors of this work have built from scratch 1D-3D
mathematical models for the study of some of the main features of
the interaction of radiation with solid materials (taking as an
example copper) under the action of femtosecond laser pulses. The
models follow the parametric model, which incorporates the
dependence of physical and chemical characteristics of the periodic
nano-surface structures (periodic nanoscale particles) from the
controlled parameters of laser ablation: from polarization, the angle
of incidence, the energy density, of the wave length, etc. All the
new models are expressed in the form of linear and non-linear nonstationary partial differential equations with linear and nonlinear
boundary conditions of mixed type (the Neumann-type and
Newton-Robin type).
Furthermore, the authors of this paper developed an analytical
and numerical algorithm for finding stable solutions in 1D
approximation for constructed 3D model. However, due to
restrictions on the presented volume of this work, we will skip the
output constructed 1D-3D physical and mathematical models and
give only the setting of the "ready-made" 3D model. Therefore, we
will present the developed analytical and numerical algorithm.

1. Introduction
The synthesis of periodic nanostructures on various solid
surfaces together with femtosecond laser impulses is one of the
most perspective methods in the field of laser ablation on the metal
surfaces, metal-like materials and dielectrics. In particular, the use
of femtosecond lasers has several advantages. First of all, the effect
of these impulses on the target leads to ultra-fast heating, which
then reaches a very high quality of material processing. Second of
all, the next two very crucial aspects provide unique conditions for
the ablation of material together with the femtosecond laser
impulses (see, for instance, [1]-[3]). Now it is vital to observe that
the amount of time it takes after the laser impulse from the heated
zone is negligible so that the laser energy is absorbed in the targeted
and localized area that can be controlled.
Currently the laser synthesis of periodic nano-surface structures
is successfully applied in increasing the ultra-thin materials that are
often used in the microelectronics and aerospace materials, for
colour coding, for local chemical modification of surfaces, to excite
Raman light scattering, and to improve the strength of ultra-thin
materials (see, for instance, [4], [5] and the corresponding
references therein). Nevertheless, there are no adequate complex
physical and mathematical models that are based on rigorous
theoretical calculations; no strictly mathematically based concept
can make accurate predictions in the evolution of both the geometry
and characteristics of the synthesized periodic nano-surface
structures on surfaces of various metals and metal-like materials
under the influence of femtosecond laser impulses with different
physical and technological conditions.

2. Mathematical Models
3D model for temperature distribution and electric field in
metallic materials
The proposed 3D mathematical model consists of determining
the temperature distribution T = T ( x, t ) and the electric field

 
E = E ( x, t )

{

def

D=
≡ x

For an accurate description of the mechanism of synthesis of
periodic nanostructures on the surface of semiconductors by the
femtosecond laser impulses, there appears different approaches that
mostly use the same method of studying the analysis of various
surface instabilities. Notice that such analysis is not able to fully
identify the particular nano-surface periodic structures (see, for
instance, [6], [7]), as the absorption of the femtosecond pulse
geometry of the surface of the material hardly changes. Thus, this is
considered as a problem of the non-uniform distribution of the laser
energy on the treated nano-surfaces; optical properties are instantly
changed in the course of photoexcitation and the melting of the
electronic subsystem.
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moment of time t ∈ [ 0, tmax ] with the following equations as well
as the initial and boundary conditions:
•

dual-temperature heating dynamics for electron
T e ( x, t ) and lattice T  ( x, t ) subsystem of metal
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materials (taking as an example copper) with femtosecond
laser pulse:
e, 

e, 

 ∂ 2T 
 ∂T 
div χVe ( x, t ; T e , T  ) ⋅∇T e + (1)
cV ⋅ ∂t=
 + τ ⋅  ∂t 2 



Simultaneously, the developed methods for solving this
problem apply only to a perfectly flat or rough surface with very
low relief modulation amplitude ([9], [8]). In particular, when the
ratio between the relief modulation and the laser wavelength is
negligible, and in both cases, the following restrictions apply: the
number of laser impulses must not exceed 10 and the periodic
values of the nano-surface structures should be in the range 1÷1.1
(see, for instance, [9], [10]).

(

)

+ F ( x, t ; T s ) , ( x, t ) ∈ D × [ 0, tmax ] ;
•
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electric field distribution on the periodically structured
surface of the metallic material:
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2
∂xi 

x=
i

0+ 0

x ∈ D, t ∈ [ 0, tmax ] , ∀i =1,3;
= TLe, i ( x { xi } , t ) ,
Li − 0

(11)

x ∈ D, t ∈ [ 0, tmax ] , ∀i =1,3;
∂T

( x, t )

∂xi

= TL, i ( x { xi } , t ) ,
x=i Li − 0

x ∈ D, t ∈ [ 0, tmax ] , ∀i =1,3;


E ( x, t )
= E0, i ( x { xi } , t ) ,
xi = 0 + 0

x ∈ D, t ∈ [ 0, tmax ] , ∀i =1,3;


E ( x, t )
= EL , i ( x { xi } , t ) ,
x=i Li − 0

x ∈ D, t ∈ [ 0, tmax ] , ∀i =1,3.

♦

[ A]

def

}

χVe ( x, t ; T e , T  ) describes the electron thermal

(

)

Bouguer Law:
(12)

F ( x, t ; T
×e

(13)

(

s

) ≡ (1 − Φ (T ) ) ⋅ I ⋅ e
def

)∫

−δ t −t laser pulse ⋅ γ ( x , t ) dVx
D

s

−

3

∑ βi ⋅ xi
i =1

×

(15)

laser pulse

, ∀t laser pulse ∈ 0, tmax

describes the attenuation/absorption of laser radiation on the feeding
surface of the target "flow" of free electrons due to the inverse
scattering brake; in Equation (15) the function Φ, depending on the
temperature T s , the surface of the metal material at the initial
moment of time, is the reflectance of the target material; I denotes
the intensity of the incident laser beam on the target; β i i = 1,3

(14)

(

)

is the absorption coefficient of the target material in the direction of

the coordinate axis OX i ; δ ( ⋅) is the Dirac Delta Function; the
function γ ( x, t ) is the coefficient absorption in the resulting

≡ A −A ;
e

( ) {

i.e.

♦ the function F x, t ; T s , calculated by the Beer-Lambert-

Furthermore, we assume compliance with the relevant
consistency conditions of the initial and boundary conditions.
In the formulated problem (1)-(14) the following definitions and
designations occur:
e, 

D,

conductivity, which plays a pivotal role in the metals,
semimetals, as well as certain semiconductors and
superconductors. The electron thermal conductivity
provides information on the carrier scattering mechanism,
on the peculiarities of the band structure of the material, as
well as information about the magnitude and temperature
dependence of the bandgap (energy gap) of the material. It
is important to note that the electron conductivity at low
temperatures is determined by the scattering of electrons by
impurities and defects and also increases with temperature.
However, at high temperatures the process is determined by
scattering on phonons and decreases with increasing
temperature and therefore, at a certain temperature the
electron thermal conductivity reaches a maximum, higher
than that of a perfect crystal. The conductors in electron
thermal conductivity are related to the conductivity of the
Wiedemann-Franz Law; in superconductors electrons are
combined into Cooper pairs, not involving in the transfer of
heat. Furthermore, when the temperature falls below the
transition temperature to the superconducting state, the
electron thermal conductivity is determined by the normal
(unpaired) electrons and decreases exponentially as it
approaches zero. In bipolar semiconductors and semimetals,
there is an additional mechanism called a bipolar
component, namely, electron-hole pairs generated at the hot
end of the target and diffusing towards the temperature
gradient and recombining at the cold end to produce heat;

and the following boundary conditions:



field

♦ τ  1 and ki ( i = 1, 2 ) are positive constants;

(6)

t = 0+ 0

i

interior

capacities per unit volume V ;

t = 0+ 0

∂T e ( x, t )
∂xi
x=

the

D ≡ int D =
x=
1,3 ;
( x1 , x2 , x3 ) ∈  3 : xi ∈ ( 0, Li ) , i =

♦ the function



E ( x=
E0 ( x ) , x ∈ D;
,t)

•

denotes

♦ cVe and cV are respectively the electron gas and heat

∂T e ( x, t )
= 0, x ∈ D,
∂t
t = 0+ 0



D
def

(3)

t = 0+ 0

;

i

def 

♦ ∇A ≡ ∂A , ∂A , ∂A ;



the following initial conditions:

T e ( x=
,t)
Tse ( x ) , x ∈ D,

∂Axi

i =1

∀ ( i, j , k=
) 1,3 : j ≠ k ≠ i;
•

3

∑ ∂x



laser pulse
plasma laser flare; tmax
 tmax denotes the end of the laser
radiation;
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(

)

Exi ( x, t ) is the i-th i = 1,3

component (corresponding axis OX i ) of the electric vector

field E ( x, t ) ;
♦ ε and µ mean respectively dielectric and magnetic
♦ the scalar function

Following the outline of monograph [1] below, the main
process leading to the synthesis of nano-sized particles is the
influence of femtosecond laser pulses in the dielectric materials. At
the initial stage of the action of a femtosecond laser pulse on a
dielectric surface (we neglect the presence of impurities and defects
in the original) the multiphoton absorption mechanism forms a free
primeval / seeding electrons, and these electrons efficiently absorb
laser energy by dissipating the reverse braking process, with energy
E e beginning to increase rapidly and reaching the critical value,
while developing process of ionization by electron impact (the socalled avalanche / cumulative ionization). For laser pulse durations
of the order of hundreds of femtoseconds with a capacity in the
range of 1010÷1014 W/cm2, the tunnel ionization mechanism can be
neglected. Then the dynamics of the electron density in the
conduction band can be described by the following simplified
equations:

permeability of the metal material (in our situation copper);
♦ σ is a specific conductivity of the material;
♦ c is the speed of light. Here it should be noted that for the
simulation of the femtosecond laser radiation, the nested
(embedded) laser energy distribution may exclude relief
laser pulse
modulation over time tmax
, however, it is crucial to
consider that in the photoexcitation process, the copper
surface for heating ultrafast electronic subsystem of the
material to the temperature T e of the order of several
electron volts, can significantly affect the optical properties
of copper. It is easy to show at a specific wavelength (for
example, λ = 700 nm) the femtosecond laser pulse by
calculating the dependence Re ( ε ) and Im ( ε ) to T e ;

∂ρ e
 ∂t=
 h
 ∂ρ=
 ∂t

consequently from the Drude Model considering the
contribution of the lattice ε  we can apply the following
formula to determine the dielectric constant ε :

ω
⋅t2
i ⋅ ω ⋅ telectron collision + 1
ε=
ε  − plasma electron collision
⋅
,
2
(ω ⋅ telectron collision ) + 1 i ⋅ ω ⋅ telectron collision

ω is the frequency of the femtosecond laser pulses;
ρelectron density ⋅ e 2
ωplasma =
ε 0 ⋅ meffective mass

(16)

(17)

copper;
♦ telectron collision is a collision of electrons within the random
phase approximation (see, for instance, [11]), and it is
determined by the following formula:

×

1+ e

⋅ω

e 2

(18)

Te

(π ⋅ T ) + (  ⋅ ω )

2

⋅ I n ( t ) + ϑ c.i. ⋅ I ( t ) ⋅ ρ h ,

(19)

The appearance of a large number of electrons in the conduction
band of the dielectric leads to metallization of the dielectric surface
layer. Therefore, it increases the absorption and reflection
coefficients. However, unlike the metals, the density of electrons in
the conduction band of dielectrics depends strongly on the time and
distance target depth. Furthermore, it is possible to describe the
electron- lattice relaxation dielectric process, by analogy with the
description of metals. In addition, at the end of femtosecond laser
pulses, with the passage of time, there are processes of
recombination of electrons and three-body recombination (Auger
recombination / three-body recombination), from which there is a
gradual return of the target dielectric properties. Typically, after the
irradiation in the process of recombination of electrons are formed
various defective state whose lifetime depending on the type of the
dielectric ranges from microseconds to days. Repeated action of
femtosecond laser pulses lead to a more efficient heating by priority
field defects with larger absorption cross section compared with the
electrons of the valence band.

3
meffective mass ≈ ⋅ m and the electron density ρelectron density for
2

−

(ϑ )

m.i. n

incident on the target; and n is the number of photons required for
the excitation of electrons at the transition from the valence band to
the conduction band.

has a plasma frequency when the effective mass of the electron

1
×
K electron-electron scattering

⋅ I n ( t ) + ϑ c.i. ⋅ I ( t ) ⋅ ρ h ;

m.i. n

where the superscripts e and h refer, respectively, to the electrons
and the holes; ϑ m.i. and ϑ c.i. mean respectively multiphoton
ionization rates (multiphoton ionization) and avalanche ionization
(cumulative ionization); I ( t ) indicates the intensity of the radiation

where

telectron collision =
telectron collision (T e ) ≈

(ϑ )

,

1D model for metallic materials

with respect to K electron-electron scattering , which for the investigation of

In conclusion, this paper presents the basic equations in 1D
approximation describing the mechanism of action of femtosecond
laser pulses in the dielectric materials based on photoemission and
electric fields.
• The first equation is a modification (towards complexity – a
detailed description) of the simple equations (19):

the material (in our situation copper) can be determined by tabular
dependence approximation ε (ω ) at T e = 0.
Thus, under certain assumptions the foregoing non-linear 3D
model (1)-(18) describes the evolution of the temperature field and
the electric field distribution on the surface of metals (taking as an
example copper) under the action (irradiation) of femtosecond laser
pulses. Since dielectrics with a forbidden gap in the beginning of
laser radiation’s exposure there is no absorption of the radiation
pulse due to reverse brake dissipation; hence, most dielectrics with
relative moderate intensities of laser radiation can be considered as
transparent. It is important to observe that the mechanism of
interaction of femtosecond laser pulses with insulators is
significantly different from the above-described mechanism for
metals.
When the threshold of intensity, depending on the
characteristics of the particular dielectric surface structure, begins to
break down, the changing of the reflectance and absorbance of the
surface is followed by the melting and ablation of the dielectrics
(with a further increase in the intensity of radiation).

µ
∂ρ e
∂2 ρ e
∂ρ e
e, h
=θ ⋅ 2 + µ ⋅ E ⋅
+
⋅ ρ e ⋅[ ρ ] +
∂t
∂x
∂x ε ⋅ ε 0
+ (ϑ m.i. + V c.i. ) ⋅
•

ρ
ρ

n.a .

n.a .

+ρ

− ϑ e.r . − F ph.e. ;

The Poisson's equation:


e
∂E
e, h
=
−
⋅[ ρ ] ;
∂x
ε ⋅ε0
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h

(20)

(21)

•

t 

2

2 ⋅ f −4⋅ln 2⋅ tI 
⋅ (1 − Φ ( t ) ) ⋅
⋅e
;
tI
π

ln 2

=
I (t )
•

(22)

The radiation intensity equation inside the dielectric
depending on the time and distance of the target depth
considering the multi-photon absorption and absorption by
free electrons:

∂I ( x, t )
ρ n.a . ⋅ m ⋅  ⋅ µ
+ a ( x, t ) ⋅ I ( x, t ) =
−ϑ m.i. ⋅
;
ρ n.a . + ρ h
∂x
•

4 ⋅ π ⋅ k ( x, t )
;
λ

(23)
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Abstract: There has been an outstanding growth of the application of information technology during the last couple of decades.
Nevertheless, a significant part of IT projects are failing. There are scientific researches that show the existence of IT Pardox, which is the
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and to investigate their application in Bulgarian companies.
Keywords: IT Frameworks, Prince2, COBIT, ITIL, PMBOK, CMMI, IT projects.
През последните няколко десетилетия се наблюдава изключителен растеж на приложението на информационните технологии
(ИТ) във всички сфери на човешката дейност. Въпреки това, значителна част от ИТ проектите се провалят. Налични са
изследвания, показващи наличието на ИТ парадокс, изразяващ се в липсата на положителен резултат от направените ИТ вложения.
Това предопределя основополагащото значение на управлението на ИТ. Интересът в тази област е причина за възникване на
стандарти, методики, ръководства и модели за управление на ИТ. Целта на настоящата статия е да проучи най-разпространените
методики за ръководство на ИТ и да изследва приложението им в част от българските компании.

1. Увод
През последните две десетилетия се наблюдава
изключителен растеж на приложението на информационните
технологии (ИТ) във всички сфери на човешката дейност.
Нарастват значително и финансовите средства, насочвани от
предприятията към ИТ. Според Gartner 1 Inc., разходите за ИТ
през 2015 в световен мащаб са около 3,5 000 000 000 USD. Не
случайно
трите компании 2 с най-голяма пазарна
капитализация в света оперират в сферата на ИТ.
Организациите вече възприемат ИТ не просто като инструмент,
а като ресурс от екзестенциално и стратегическо значение.
Въпреки значителните разходи за ИТ и афишираните ползи
от тях, в края на 80-те години на 20-ти век се заражда тезата, че
ИТ не допринасят за растежа в производителността на
организациите и на националните икономики. Тази теза в
литературата възниква под понятието парадокс на ИТ
продуктивността. Началото е сложено от статия на нобеловия
лауреат Робърт Солоу 3, в която той изказва твърдението “Може
да видите компютърната ера навсякъде, освен в статистиката за
продуктивността”. В следващите години се появяват редица
книги 4, 5 и публикации 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 , в които се засяга този
феномен.

Фиг. 1 Процент на провалени, проблемни и успешни ИТ проекти.

Количеството на неуспешни проекти е такова, че след
поредното изследване на 1355 ИТ проекта в публичния сектор,
Бъдзиер 22 и Флувберг сравняват стартирането на ИТ проектите
с игра на руска ролетка.

3. В търсене на решение на проблема
Неизмеримата важност на ИТ от една страна и риска
съпътстващ ИТ проектите от друга, аргументират колосалното
значение и актуалност на ефективното управление на ИТ
проектите и ИТ като цяло.

2. Проблеми при ИТ проектите
Проблема при ИТ започва още с инвестиционните проекти.
В практиката се оказва, че една голяма част от тях са
неуспешни. Налични са случаи на компании на стойност
милиарди долари, които обявяват фалит след опит за
внедряване на ИТ проект. Подобни примери съществуват и в
публичния сектор. Проект на стойност над 18 милиарда долара
се оказва неуспешен, повличайки със себе си значителни
разходи за британските данъкоплатци 14. Цената на провалените
ИТ проекти 15 за Европейския съюз през 2004г. е 142 милиарда
Евро. Сесионс 16 твърди, че всеки месец в световен мащаб се
губят по 500 милиарда долара. В изследване на МкМанус и
Ууд-Харпър се установява, че само 1 от 8 проекта може да
бъде класифициран като напълно успешен 17.

Това е и причината специализираното академично и
практико-приложно внимание да бъде насочено към
изработването на модели, стандарти, методики и ръководства
за управление на ИТ.
На фигура 2 е представен концептуален модел на ИТ
управлението, заедно с едни от най-разпространените модели и
стандарти.

Проблема, свързан с провалянето на ИТ проектите за пръв
път придобива широка публичност и привлича фокуса на ИТ и
научните среди, след проучване 18 на Стандиш груп от 1994.
Резултатите показват, че единствено 16,2% от изследваните
софтуерни проекти завършват в рамките на планирания
бюджет, срок и постигат планираната функционалност. На
фигура 1 са илюстрирани данните от няколко изследвания на
Стандиш груп 19, 20, 21.
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ITIM(GAO)

3.4 PMI/PMBOK

ISO 38500
Ръководство на ИТ

PMBOK е ръководство, което представя серия от стандарти,
терминологии и ръководни принципи за управление на
проекти. Петото издание (2013) е документ, представляващ
резултат от работа по ръководството на Института по
управление на проекти (PMI) 30 . Предишните версии са
превърнати в стандарти от ANSI и IEE.

CobiT

Управление на проекти

Управление на услугите

Създаване на приложения

ИТ сигурност

Системи за управление
на качеството

Управление на ИТ

ISO 9000

PMBOK

PMBOK предоставя ръководство за управление на проекти,
като разкрива процесите и жизнения цикъл на проекта. Състои
се от глобално утвърдени правила в областта на управлението
на проекти. Правилата са еволюирали от наложили се добри
практики.

Prince2

3.5 CMMI
CMMI e модел, поддържан от Института за софтуерно
инженерство към Университета Карнеги Мелон (Carnegie
Mellon University). Текущата версия е CMMI 1.3 публикувана
през 2010г.

ИТ дейности

ISO 27000

CMMI

ITIL:
ISO 20000

CMMI се основава на най-добри практики в управлението,
измерването и мониторинга на процесите за разработване на
софтуер. Той е наследник на CMM. И двата модела са
разработени от Института за софтуерно инженерство (SEI) към
университета Карнеги Мелон САЩ 31 . CMM възниква в
резултат на проучване финансирано от Министерството на
отбраната, с цел да се осигури инструмент за оценка на
изпълнителите на софтуерни проекти. През 1989 излиза
книгата „Управление на софтуерните процеси“, на Уатс
Хъмпхри, в която е описан модела, и през 1991 SEI публикува
първата версия SW-CMM. 32

Фиг. 2 Методики, стандарти и модели за управление на ИТ.
Адаптирано от Катер-Стиил 23 (2006)

В настоящото изследване ще разгледаме ISO38500, CobiT,
PMBOK, Prince2, CMMI, ITIL(ISO:20000) Тези методики са
едни от най-често използваните според проучване 24 на
“Института по управление на ИТ”. Подобни са и резултатите от
изследване на Лунарди 25.
3.1 ISO/IEC 38500

Стандарта ISO/IEC 38500, предоставя ръководни принципи
за висшия мениджмънт, насочени към ръководството на
информационните технологии и неговата оценка. Възможно е
да бъде приложен във всякакви организации независимо от
техния размер. Стандарта е разработен около разбирането, че
ключов проблем възникващ при инвестициите в ИТ е
фокусирането върху техническите и финансовите аспекти на
ИТ, вместо върху бизнес контекста.

3.6 ITIL

33

ITIL предоставя организирана съвкупност от най-добри
практики за управление, събрани от различни организации от
целия свят. 34 Той е публикуван в между 1989г. и 1995г. от
HSMO 35 от страна на CCTA 36. След това излиза втора версия
като съвкупност от книги между 2000 и 2004. През 2007г.
излиза третата версия, състояща се от 5 книги 37. Те покриват
всеки от етапите на жизнения цикъл на ИТ услугите, a именно:
стратегия на услугата; проектиране на услугата; промяна на
услугата; действие на услугата.

Въпреки значителния брой публикации в сферата на ИТ
ръководството, в литературата почти не се срещат емпирични
изследвания за ефектите от използването на този стандарт.
Вероятната причина за това е относително абстрактния подход
и общите ръководни принципи залегнали в ISO38500. В
няколко изследвания 26 , 27 от последните години се посочват
положителните ефекти при прилагането на стандарта.
3.2 COBIT5

29

4. Емпирични Изследвания.
Настоящата публикация има за цел да представи
резултатите от две количествени изследвания, приключили
през 2015г.

28

КОБИТ 5 представлява методика за ръководство и
управление на информационни технологии в организацията.
Методиката e с почти 20 годишна история на приложение в
практиката. Развитието й се обуславя от опита на редица
експерти в областите на: ИТ, риск, сигурност, застраховане и
др. Организацията ISACA, предлагаща тази методика
представлява независима, международна асоциация с основна
цел, разработването и популяризирането на методики и найдобри практики в сферата на информационните технологии.

Обект на първото емпирично изследване са предприятията
от сектор преработваща промишленост, със седалище гр.
Пловдив, и социално осигурен персонал над 100 служителя. От
изследването бяха изключени предприятия с пренебрежимо
ниски стойности на ИТ инвестициите. Бяха изпратени покани
за попълване на он-лайн анкета до 26 организации. До края на
изследването се получиха отговори от 16 компании. Анкетната
карта с въпросите се намира на уеб адрес: http://www.uniresearch.eu/firms/Anketa.html.
Участници
в
анкетното
проучване са ИТ мениджъри, ИТ експертен персонал или
мениджъри отговарящи за ИТ инвестициите. На таблица 1 са
представени получените резултати.

3.3 PRINCE2
PRINCE e методика за управление на проекти, разработена
от Централната компютърна и телекомуникационна агенция на
Великобритания. Наименованието й представлява абревиатура
на “Проекти в контролируема среда”. Първата версия излиза
през 1989. В началото се е използвала в управлението на ИТ
проекти в публичните организации. През 2001 е публикувана
втората версия Prince2, която бързо се утвърждава като водеща
методика за управление на проекти от всякакъв тип.

Таблица 1: Резултати от емпирично изследване на организации от
сектор преработваща промишленост. Числовите стойности са в
проценти.
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ITIL или ISO/IEC20000

CMMI

PMI/PMBOOK

Prince2

Cobit (ISACA)

ISO/IEC 38500

разпространени в българските компании от сектор
преработваща промишленост. Вероятните причини са
следните:

Не съм запознат с
43,75 56,25 50,00 43,75 68,75 18,75
тези правила
Запознат съм, но не
18,75 12,50 18,75 18,75 0,00 31,25
ги прилагаме
Прилагаме ги отчасти 6,25 0,00 0,00 12,50 0,00 18,75
Спазваме основните
правила,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25
които регламентират
Прилагаме ги и имаме
сертифицирани
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25
служители.
Не отговорил
31,25 31,25 31,25 25,00 31,25 18,75
От отговорите, се установява изключително слабото
познаване и използване на разглежданите методики. Само в
една компания се прилага ITIL. За разлика от него CMMI е
напълно непознат. Подобни са и резултатите от второто
изследване, резултатите от които са предоставени в таблица 2.
То обхваща предприятията в ИТ бранша, членуващи в
БАСКОМ (Българска Асоциация на Софтуерните Компании) и
БАИТ (Българска Асоциация по Информационни Технологии).
Общия брой фирми членуващи в двете асоциации е 154. Целта
на изследването е да обхване компании, разработващи и
внедряващи ИТ в организации от сектор преработваща
промишленост. Поради тази и други причини свързани с целта
на изследването, отпаднаха значителна част от компаниите.
Общия брой на организациите отговарящи на така заложените
критерии е 58, като бяха получени отговори от 17 компании.
Анкетната карта с въпросите се намира на уеб адрес: http://uniresearch.eu/providers/Anketa.html.
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Слабото използване на методиките, разкрива наличието на
потенциал за подобряване на ИТ управлението в българските
организации. Един от подходите за реализиране на този
потенциал може да бъде търсен в премахване на пречките за
въвеждане на методиките. Също така, може да бъде предприето
успоредното им внедряване с широко разпространени
стандарти за управление от типа ISO 9001: 2015, ISO
14001:2015 и др. Поради процесната природа на тези
стандарти, разглежданите методики биха могли да бъдат
имплементирани, със значително по-малки усилия.

Таблица 2: Резултати от емпирично изследване на ИТ компании.
Числовите стойности са в проценти.

Не съм запознат с тези
правила
30 45 25 25 25 10
Запознат съм, но не ги
прилагаме
40 20 30 20 15 25
Прилагаме ги отчасти
5
0 10 5 15 20
Спазваме
основните
правила,
които регламентират
0
5
5 10 20 15
Прилагаме ги и имаме
сертифицирани служители. 0
5 15 25 5 20
Не отговорил
25 45 15 15 20 10
При ИТ компаниите, освен ITIL лидер по използване са и
методиките за управление на проекти. От изследването се
установи, че при ИТ компаниите, методиките за управление на
ИТ са значително по-разпространени.
5.

•

Изводи

Използването на гореописаните методики носят осезаеми
предимства за организациите. Въпреки това те са слабо
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METHODS FOR QUALIFICATION OF WINE BY COLOR
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Informatics and Statistics, Faculty of Economics, University of Food Technologies - Plovdiv 1,
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Abstract: The aim of the work is to review the existing methods, including organoleptic methods, to characterize wines by color.
Keywords: WINE QUALITY INDICATORS, WINE SPEKTRAL CHARACTERITCS, COLOR CHARACTERITCS OF WINE
споменатата по-долу наредба от 2005г. Оценките се подреждат
в три основни групи - Органолептични, Физико-химични и
бактериологични [2].

1. Увод
„Виното е светлината на слънцето, затворена във вода“ — Галилей.

Виното е безспорно напитка, към която има силен култ. То
присъства във всяка култура, за него има легенди, специални
празници, има си дори цял древногръцки бог. Едва ли има
друго питие, което да носи толкова символика, колкото
червеното вино. Още от древността виното е сакрална напитка,
Светото причастие се дава с нафора и вино. Първите сведения
за виното срещаме в Библията, а времето, от което датират, е
още преди Ной, а в Древна Атина хората познавали по степента
на разреждане на виното с вода дали ще се водят сериозни
разговори и ще има веселие. Древните гърци вярвали, че
виното им е дадено като дар от бог Дионис. То символизирало
мощта на живота, а консумацията му подпомагала откриването
на истината и духовното възраждане. Траките наричали същия
този бог Загрей и също вярвали, че виното пробужда
божественото начало в хората. Те са най-добрите винари в
античния свят и са сложили началото на винопроизводството,
което и до днес е цяло изкуство. Омир описва в Илиада
натоварените с вино кораби от Тракия, които пристигали в
Троя. Благодарение на траките, в България се произвежда вино
от 5000 години. От древни времена съществуват сортовете
Гъмза, Мавруд и Мелнишка лоза, сорт, от който сър Уинстън
Чърчил поръчвал 500 l годишно.
Още Хипократ говори за хранителните и лечебни свойства
на виното, доказано е че, съдържа всичките хранителни
свойства на гроздето. През средните векове е било
употребявано като съставка на много лекарства. Виното
подпомага храносмилането и дава енергия за увеличаване на
мускулната работа. Много вина имат антибактериални
свойства и са чудесна добавка към лечението на болно гърло
или венци. Виното е прочуто също с антиоксидантните и
антиканцерогенните си свойства [1, 12]. Умереният прием на
вино благоприятства здравето на сърдечно – съдовата система,
а има и изследвания, които сочат, че удължава живота с
няколко години. Други проучвания са обявили виното за
афродизиак при жените, поради повишеното кръво снабдяване
на ерогенните зони.
Като се има в предвид, количеството на лозовите
насаждения в света и в България и факта че, от над 85 % от
добитото грозде се произвежда вино, трудно си представяме
огромното значение за народното стопанство.

Органолептичните качества са: цвят, аромат, вкус и
послевкус [2], те се обективизират чрез методи за усредняване
на субективните оценки на обучени експерти. Няколко
независими експерта, многократно оценят едни и същи проби и
попълват резултатите в стандартни дегустационни форми
(дегустационни листове с оценки от 1 - 10), след това чрез
стандартизирани статистически методи се изчислява крайната
органолептична оценка за конкретния продукт. Така
получената статистическа оценка се счита за обективен
показател за органолептичните качества.
Физико-химичните
оценки
представят
основно
хранителните и лечебни свойства на виното. Най-важните и
задължително определяни в Наредбата са: алкохолно
съдържание, захарно съдържание, киселинност-обща, летлива
и титруема, общ тегловен и беззахарен екстракт; наличие на
химичните елементи – Pb, Zn, Cu, Fe, As; наличие на
химичните съединения – SO2, общи фенолни съединения;
индекс общи феноли – IPT, индекс солна киселина, индекс
желатин; катехини, антоциани, танинови и не танинови
фенолни съединения и др.
Бактериологичните
оценки
характеризират
безвредността на виното и устойчивостта на свойствата му. Те
най-често се извършват в специализирани лаборатории и при
индикирано или съмнение за наличие на определен тип
микроорганизми [2].
Методи за оценка качеството на виното. Методите за
изследване на виното и изчисляване на споменатите най-важни
и други физико-химични оценки, са голямо разнообразие, те са
стандартизирани и се извършват в оторизирани лаборатории.
Методите са синхронизирани с европейските стандарти и
постоянно се актуализират, те са зададени от Наредба за
Контрола и Координацията на Контрола върху Вината, Спирта,
Дестилатите и Спиртните Напитки (НКККВСДСН) обн., дв. бр.
99 от 9.12.2005г.
Оторизирани лаборатории в България за анализ на
вино:
• Национален Институт за Изследване на Вино и Спиртни
Напитки" ЕООД - гр. София 1618, бул.„цар Борис III” №134;
• Изпълнителна Агенция по Лозата и Виното (ИАЛВ) гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3 тел.:
9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com;
• Изпълнителна Агенция по Лозата и Виното (ИАЛВ) гр. Пловдив – 4000, бул. “Марица” № 122,
тел./факс:
032/622688 , e-mail: plovdiv@eavw.com;
• Лабораторен Консултативен Център за Обучение и
Превенция по Безопасност на Храните, - с. Царацово, общ.
Марица, обл. Пловдив- 4204;

2. Оценка на качеството на вино
Като напитка използвана от човека, важни са свойствата,
които въздействат върху човешките сетива, хранителните и
лечебни свойства. Като значим продукт за човека и национално
стопанство са стандартизирани обективни оценки за качество
на вината и методите им за изчисляване - могат да се видят в
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• ФЕБА ЛАБ – София - 1616, кв. Бояна ул. Герганица №
7, e-mail: febalab@gmail.com;
• Институт по Лозарство и Винарство (ИЛВ) - гр. Плевен;
ул. "Кала Тепе" №1, 064/822161, факс: 064/826470, e-mail:
ilv@el-soft.com.

Прибавянето на енологични танини [12] при ферментацията
на гроздовата каша в почти всички варианти подобрява
цветните характеристики на вината - повишава абсорбцията,
дължаща се на полимерните пигменти, образувани в младото
вино, което е предпоставка за по-стабилен цвят на получените
вина. При дозиране на танините се оказва положително
влияние върху усещането за киселинност, стипчивост,
горчивина, както и върху общата органолептична оценка.
Доказано е [14, 15, 26], че цветът на червените нива се
създава от количественото присъствие на трите основни цвята:
червен, жълт и син, а тази комбинация зависи основно от
възрастта на виното и по точно от наличието на споменатите
вече групи в състава му.
Свободните антоциани (Т), основно определят червения и
синия цвят.
Съединенията танини - антоциани (ТА), определят
керемидено червения, червено виолетовия и безцветния
оттенък.
Кондензираните танини (ТАТ) - жълто-кафявите оттенъци.
Например при младите червени вина доминира ясния
светъл червен цвят, докато жълтия и синия са маскирани от
него, определя се от наличието на мономерни антоциани. В
старите вина се появяват червено–жълти и керемидено червено
нюанси, което се определя от наличието на танини (Т) и
полимеризационните съединения (комплексите ТА и ТАТ).
Увеличаване на жълтия цвят се дължи на окислителните и
полимеризационни
процеси,
протичащи
във
виното.
Наблюдава се стабилизиране на цвета при отделяне на
антоцианите или включването им в полимеризационните
процеси.

3. Методи за оценка на вината по цвят
Коментирайки цвета на някое хубаво вино, енолозите
обичат да разказват една популярна случка. В Австралия преди
доста години, някакво сляпо момче опитало вино от висок клас
и възкликнало: "Това вино има страхотен цвят!". Цветът
наистина бил страхотен. Специалистите знаят, че цветът е като
рентгенова снимка за съдържанието в чашата [11, 14, 15, 16, 17,
18, 21, 24, 25, 26]. Той може да казва твърде много неща за:
възрастта, ароматите, вкуса, настоящи и бъдещи повреди и като
цяло за качествата на виното. Красивият цвят почти винаги
подсказва, че и вкусовите характеристики ще бъдат на ниво.
Идеално бистрото и искрящо вино е знак за класа, т.е. хубавото
вино трябва да бъде идеално бистро и искрящо, ако е леко
мътно или с петна на повърхността, това означава, че не е в
добро здраве - има някакви технологични дефекти или
микробни замърсявания, които скоро ще го деградират.
Липсата на блясък (гланц) обикновено издава ниска
киселинност. Вероятно на вкус ще е плоско и безизразно [14,
15, 26, 27, 30].
Има червени вина, обикновено резерви, с непрогледен,
почти мастилено интензивен цвят [30]. При тях не може да се
говори за бистрота, но цветът трябва да е чист, изразителен и с
блясък. Вината от този тип обикновено очароват с плътен и
сложен, многопластов вкус с нюанси на черни горски плодове,
печена слива, шоколад и подправки.
Според нюансите в цвета лесно може да се разбере докъде е
стигнало развитието на виното [2, 14, 15]. Младите бели вина
обикновено са бледо сламено-жълти или бледо-лимонени със
или без зеленикав оттенък, но задължително с гланц. При
отлежаване интензитетът на жълтия цвят се засилва и
преминава в златисто до кехлибарено и най-сетне се появяват
ръждиви оттенъци, което е знак, че виното е окислено и не е
добро за пиене.
Това правило не важи за десертните вина [2], които се
развиват в резултат на бавни и продължителни окислителни
процеси и обичайно са с плътен, наситено-жълт или златист
цвят. Зеленикавият нюанс се обяснява с наличието на хлорофил
в гроздето и обикновено се среща при вина от по-студени
райони, но може да се дължи и на непълно узряване. Например:
ако едно двегодишно Шардоне има по-наситен, но все още
искрящ и примамлив цвят, това вероятно означава, че виното,
след като е ферментирало, е лежало върху утайките в бъчвата,
за да извлече повече ароматни вещества, а заедно с това е
извлякло и багрилна материя.
Оказва се че, цветът е индикатор за интегралното качество
на виното, групите които основно и едновременно определят
цвета и вкусовите свойства са: катехини, антоциани,
процианидини, танини и съединения между тях [5, 6, 7, 13, 23,
28]. Известно е че, тези групи се намират и в твърдите части на
гроздето. Поради важността на тези групи, те се следят и/или
се управлява екстрахируемостта им от ципите и семките на
гроздето през всичките етапи на производството - в
суровината, етапите на ферментация, отлежаването и
стареенето.
Изключителното значение на фенолните съединения [3, 4,
21, 24] за формиране вкуса и цвета на виното налага, да се
следят промените, които претърпяват процианидините. Заедно
с антоцианите те формират полимерни пигменти. Способността
им да взаимодействат с протеините и др. налага регулиране на
количеството им в изходната суровина при определен фенолен
потенциал на гроздето.
Процеса на формиране на полимерни пигменти [5, 6, 19, 20]
се счита, че влияе основно върху равновесието между
процесите адсорбция – десорбция на съединенията от твърдите
части.

4. Данни и методи за оценка на цветовите
характеристики на червени вина
Очевидно е, че чрез обективното измерване на
„количеството” на червения, жълтия и синия цвят в общия
цвят, може да се направят изводи за интегралното качество на
червеното вино. За измерване на тези компоненти съществуват
два подхода: колориметричен и спектрофотометричен.
Колориметричният подход [12, 13, 27, 30] до настоящия
момент е намерил по-малко приложение за тези цел, тъй като
трите цвята по отделно не носят съществена информация за
интегралните качества на виното, иначе не трудно биха могли
да е използват оригиналната RGB или CIELab цветови системи.
Широко приложения за анализ цвета на вино са намерили
спектрални характеристики в UV и VIS областите от
електромагнитния спектър [7, 8, 9, 10, 14, 15, 26].
Известно от физиката е че:
Пропускливостта (Т) се дефинира, като отношението
T = I / I 0 = 10 − A , където:
I - интензивност на преминалия лъч, за определена
дължина на електромагнитната вълна (cd);
I 0 - интензивност на падащия лъч, за определена дължина
на електромагнитната вълна (cd);
A - абсорбция.
Оптическата плътност ( A ≡ DO ) се дефинира като
DO = lg( T −1 ) .

В тези области от спектъра, за нехомогенна „мътна” среда е
валиден законът на Бугер-Ламберт-Беер, според който
I = I 0 * e − kacd (cd), където:
k a - абсорбционен коефициент зависещ от вида на
молекулите на средата и дължината на вълната;
c - концентрация на хромоморфните групи (кg/m3);
d - дебелина на средата (m).
За този вид измервания съществуват и широка гама
измервателни устройства известни като спектрофотометри. В
настоящата работа е използван спектрофотометър тип VARIAN
CARY-100-UV-VIS. Измервани са спектралните характеристики
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за три вина (Brestovica winery – 2 годишни): червено – Merlot ,
розе-Rose и бяло - Sauvignon Blanc - фиг.1.
Измерваното вино е в стандартна квадратна кварцова
кювета с размер 1mm и сравняваща кювета с дестилирана вода.
За всяко от изследваните вина е измерван спектъра на
поглъщане (absorbtion - DO). С цел проверка за повторяемост и
усредняване са построени по 25-спектрални характеристики за
всяко от вината (фиг.1). От фиг.1 се вижда че, в UV сегмента,
спектралните характеристики на бялото, розето и червеното
вино имат един и същи вид с два ясно изразени максимума при
280 и 320nm. Фенолните съединения в присъствие на киселина
формират тези два пика, първия съответства на количеството
общи фенолни съединения, втория на количеството фенолни
киселини.
За червеното вино в този сегмент, оптическата плътност DO (absorbtion) е значително по-голяма, тъй като
интензивността на преминалия лъч е малка и е съизмерим с
грешката и характеристиките имат този вид. Поради тази
причина за снемане на характеристиките на червеното вино в
UV областта, трябва да се разрежда с вода. От вида на
характеристиките във VIS сегмента (фиг.1) се вижда, че за
светлите вина (бяло и розе), оптическата плътност е минимална
и поради това е не информативна, но за червените вина тя
съдържа достатъчно информация за анализ на качеството му [7,
8, 9, 10, 14, 15]. Например по вида на спектралните
характеристики еднозначно може да се определи възрастта на
виното, като:
Виното на 1 година има ясно изразен минимум при около
420nm и максимум при около 520nm;
Виното на 10 години има хоризонтален участък около 460500nm, без минимум и максимум;
Виното на 50 години има строго падаща (монотонна)
спектрална характеристика

В [14, 15] е предложен баланс за цвета на пигментите на
червеното вино от трите споменати групи - свободни
антоциани, съединения танин - антоциани и кондензирани
танини.
Спектралните
характеристики
във
VIS
сегмента,
еднозначно характеризират цвета на червените вина [14, 15],
чрез оптическите плътности за 420, 520 и 620nm - фиг.1.
DO420 - дава информация за жълтия цвят (катехини,
процианидини и танини);
DO520 - дава информация за червения цвят (мономерни
антоциани и техните полимерни форми);
DO620 - дава информация за синия цвят (окислени форми
на мономерните антоциани и техните слабополимеризирани
продукти).

От спектралните характеристики (фиг.1) в [14, 15] се
предлага, да се изчисляват следните обективни цветови
характеристики на червените вина.
- Интензитет на цвета: IC = DO420 + DO520 + DO620 ,
като резултата се привежда към кювета с размер 10mm [14, 15].
Това число е индекс за силата на червения цвят, според сорта и
възрастта на виното стойността варира от 3 ÷ 18.
- Нюанс на цвета: T =

DO420
,
DO520

това число, което показва нивото на еволюцията на цвета,
по-точно еволюцията на червения цвят. За младите вина е
число 0.5 - 0.7, нараства по време на стареенето и при много
старите вина достига 1.2 ÷ 1.3.

0.6
Rose
Sauvignon
Merlot

0.5

0.4

0.2

0.1

0.0
280

320

420

520

620

Фиг.1 Спектрални характеристики на винo
- Състав на цвета: Y =
B=

показва живия цвят на виното, като колкото пика около D0520 е
по-остър, виното има по-жив, искрящ червен цвят, т.е. поголемите числа показват по искрящ цвят, за младите вина
стойността е (40 ÷ 60)%.

DO420
DO520
* 100 ,% ; R =
* 100 ,% ;
IC
IC

DO620
* 100 ,% ,
IC

числа, които показват относителния дял на жълтия, червения и
синия цвят в общия цвят на виното. Със стареене на виното
R↓и Y ↑.

- Индекс на йонизация: I =

За тази формула се използват две двойки измервания на
оптическата плътност при 520nm при естествено рН и рН≈1 с
дестилирана вода или с натриев бисулфат, съответно:

- Живост на червения цвят:

DO420 + DO620
dA =  1 −
2 * DO520


∆dα
* 100 ,% .
∆dγ


 * 100 ,% ,



1
2
)*
∆dα = ( D520
− D520
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На базата на усреднените спектрални характеристики, по
горните формули са направени изчисления и резултатите са
показани в таблица 1.
Таблица 1 Характеристики на вината по [Glories]
dA %

DO 520

DO 620

IC

T

Y%

R%

B%

Sauvignon blanc

0.0178 0.0214

0.007

0.462

0.832

-

-

-

-

Rose

0.0212 0.0279

0.09

1.391

0.76

-

-

-

-

Merlot

0.0413 0.0602

0.0189

12.04

0.686

34.30

50.00

15.70

50

DO 420

•

•

•

От получените резултати, сравнявани с тези от литературни
източници, може да се приеме, че предлагания спектрален
метод за анализ на червени вина е един лек,
инструментален метод за изчисляване на обективните
оценки за цвета по [14, 15, 26], от който чрез статистически
събрани данни, може да се прави експресна оценка на
интегралните качества на виното. Тези оценки, биха могли
да се използват за управление на процесите за ферментация
и отлежаване на червеното вино.
Показания метод не би могъл да се използва за оценка на
светлите вина (бяло и розе), тъй като спектралните
характеристики на абсорбция имат незначителни стойности
във VIS областта, от части може да се използва UV
областта.
Използването на метода, заедно със стандартните методи за
изчисляване на физико-химичните и микробиологичните
оценки, може да заместви някои сложни лабораторни и
стандартни методи свързани с експерименти, с което може
да се реализира икономия от време и ресурси.
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и ефикасно [5,6]. С това се помага за акуратното локализиране
на проблеми и да се определи времевия интервал, в който
съответното съоръжение да се поправи и (или) да се планира
неговата регулярна поддръжка [8, 12÷14].

1. Въведение
Съгласно чл. 93 от Наредба № 9 (09.06.2004г.) [9] за
техническата експлоатация на електрически централи и мрежи
електроразпределителните дружества в Р. България имат
задължение да извършват обходи и огледи на съоръженията.
На база на констатациите от тези инспекции се изготвят
спешните и плановите ремонтни дейности, както и
инвестиционните програми на дружествата. В тази връзка от
2014-та год. в едно от електроразпределителните дружества в
България започват да се използват термовизионни камери
(наричани още инфрачервени, термо- или IR- камери). Едно от
главните предимства на тези уреди е възможността да се правят
инспекции докато електрическите системи работят под товар.
Тъй като термовизията е неконтактен диагностичен метод,
дежурният може бързо да заснеме съоръжението от сигурна
дистанция, да напусне опасната зона и да анализира данните,
без да се подлага на опасност.

На фиг. 1 и фиг. 2 е показана подстанция, заснета с
обикновена камера (фиг. 1) и термовизионна камера (фиг. 2).
На втората снимка ясно се виждат нагретите части на високоволтовото съоръжение [14]. Очевидно е, че снимките са
направени от безопасно разстояние.

Съоръженията в енергетиката са две основни категории високоволтови (над 1000 V) и нисковолтови (до 1000 V).
Поради по-голямата опасност, достъпът до първите е
ограничен и специалисти от този малоброен персонал трябва да
се научат да боравят и с термовизионните камери.

Фиг. 1 Високоволтова подстанция заснета с обикновена камера [14]

Поради факта, че термовизионните камери обикновено са
снабдени с батерия (автономно захранване), те могат да бъдат
използвани безпроблемно и на открито, т.е. навсякъде [12÷14].

2. Принципна постановка
Приложенията на термовизионните камери в енергетиката
[8, 16, 18] са свързани с дистанционна проверка в
електроцентрали, трафопостове и др. съоръжения и (или) части
от тях. Неправилната работа на тези съоръжения, на части от
тях, на свързващи и управляващи елементи и пр. води найчесто до повишаване на температурата им, което лесно се
установява
(диагностицира,
вижда,
регистрира)
с
термовизионна камера. И обратно, ако някое съоръжение или
част не работи, то остава с по-ниска температура и това също
може да се открие с термовизионна камера.

Фиг. 2 Подстанцията от фиг. 1, заснета с термовизионна камера [14]

Термовизионни камери се използват за инспекции на
електрически системи и компоненти от всякакъв размер и
форма, а тяхната употреба в никакъв случай не е ограничен
само до високоволтовите инсталации. Електрически шкафове,
контролна и управляваща апаратура, електродвигатели и пр.
могат редовно да бъдат сканирани с термовизионни камери [1,
12÷16] и да се установят своевременно износени, корозирали,
претоварени, неработещи, електрически и механически не
добре балансирани устройства, елементи и части. Ако се
оставят непроверени, може да се стигне до опасности за

Разхлабени електрически връзки, корозия, претоварване на
съоръженията и пр. предизвиква отделянето на повече топлина.
Съответстващото покачване на температурата може да
причини по-бързо износване, повреда в компонентите и
непланирани прекъсвания (аварии) и дори пожари [16].
Отделно има не нужни енергийни загуби, превърнали се в
топлина. Високоволтови подстанции, комутационна апаратура,
трансформатори и разединители за открит хоризонтален
монтаж (тип РОС, тип РОМ) могат да бъдат инспетирани бързо
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персонала, до аварии и скъпи ремонтите и в по-леките случаи
до ненужно спиране на съответното производство.

На фиг. 3 и фиг. 4 са показани елементи от нисковолтови
електрически съоръжения заснети с термовизионна камера, при
някои от които се вижда “лош” електрически контакт [14].
На фиг. 5 [14] е показано електрическо табло, заснето с
обикновена камера (т.е. гледано с човешки очи), а на фиг. 6
същото табло е заснето с термовизионна камера [14]. Може
лесно да се установи, че трите фази са натоварване
неравномерното. Интересното тук е, че не става въпрос за
неправилна работа на електическото съоръжение.
На фиг. 7 [14] е показана прегряла механика (по-светлото
колело).
За да се приложи на практика разглежданата тук
технология е важно да се установи, кое е по-ценно термовизионната камера или обектът, за който тя се използва,
както и да се докаже съответната ефективност [8, 10, 11].

Фиг. 3 Лоша електрическа връзка при единия предпазител [14]

3. Пример за практическо приложение на
термовизионните камери в енергетиката
Реален пример за ползите от инспекция с термовизионни
камери е осъществен в едно от електроразпределителните
дружества в България. През 2014 г в него е изготвена програма
за заснемане на трафопостове 20/0,4 kV с термовизонна камера.
След като се провежда анализ на данни, обхващащи възраст на
съоръжението, честота на авариите в него, максимално
достигнати товари, отдалеченост от клиентския енергоцентър и
др., е изготвен списък с около 1000 трафопоста (от общо над
12500 на територията на дружеството), които задължително да
бъдат заснети с термовизионна камера в хода на годишните
огледи (инспекции), извършвани съгласно Наредба № 9 [9].
Целта е да се идентифицират най-рисковите съоръжения, които
да бъдат ремонтирани планово, а не аварийно. Извършените
предварители изчисления показват, че тази мярка ще има
положителен икономически резултат и ще подобри
енергийната ефективност на гореспоменатите съоръжения.
Калкулацията се основава на сравнение на разходите за
аварийни ремонти на тези трафопостове с разходите при
планов и навременен ремонт, извършен въз основа на
термовизионното заснемане.

Фиг. 4 Лоша електрическа връзка при единия от кабелите [14]

Фиг. 5 Табло, заснето с обикновена камера [14]

Дори и да се предположи, че и при двата сценария (авариен
и планов ремонт) техническите екипи ще знаят точно, в какво
се състои повредата и ще имат налични всички необходими
материали за отстраняването й, разходите за труд са по-големи
при аварийните ремонти. Това е така, защото повредите в
трафопостовете най-често се случват в периоди на високи
товари (примерно вечер между 18 и 19 ч., през зимата и т.н.) и
най-често в извън работно време. Времето за отстраняване на
аварията е по-дълго, защото изисква активиране на дежурни
екипи. В допълнение се заплаща и извънреден труд.
Следователно, първият пряк ефект от използването на
термовизионните камери е спестяване на разходи за труд от
аварийни ремонти (по-малък брой извънредни човекочасове).
Оценката на тези разходи показа икономии от около 18 000 лв.
годишно.

Фиг. 6 Табло, заснето с термовизионна камера [14]

Вторият ефект е, че в реална аварийна ситуация в
аварийния автомобил не винаги са налични всички необходими
части (не може да се кара всичко и винаги). Това предизвиква
необходимостта монтьорите да отидат първо до аварийния
склад, което означава повече разходи за гориво на
автомобилите, които на годишна база в този конкретен случай
се оценяват на около 5000 лв. за цялото дружество. За да се
спестят тези допълнителни разходи за гориво, екипите
извършващи годишните инспекции на трафопостовете са не
само обучени да работят с термовизионната камера, но носят
със себе си в служебния автомобил най-често необходимите
материали и инструменти, за да извършат още по време на
инспекцията най-належащите манипулации с цел избягване на
аварийна ситуация. Стремежът е трафопостът да продължи

Фиг. 7 Едно от колелетата е прегряло [14]
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своята функция до момента на плановия му ремонт, който
момент се определя и въз основа на извършената инспекция.

охладителните, водопроводните и други инсталации в същото
предприятие [7, 8].

Третият ефект е, че от спестения пробег на служебните
автомобили, се спестяват и разходи за поддръжка на
автомобилите. Дружеството разполага с договор за текуща
сервизна поддръжка на автомобилите, чиито клаузи
предвиждат заплащане на такса на изминат километър. Т.е.,
колкото повече километри измине един автомобил, толкова
повече се заплаща за неговата поддръжка. Тези спестени
разходи се оценяват на около 2000 лв. годишно.
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Четвъртият ефект е, че по време на аварията дружеството
търпи пропуснати ползи от неразпределена (недоставена)
енергия, които са повече отколкото при един планов ремонт
Този ефект не беше оценен пряко финансово, а само от
регулаторна
гледна
точка.
Електроразпределителните
дружества имат спуснати норми от държавния регулатор, в
лицето на „Комисия за енергийно и водно регулиране“ (КЕВР),
относно индексите SAIDI и SAIFI [2, 3]. Всеки от тях има две
изражения - за планови прекъсвания и за непланови такива.
При намаляване на аварийността, от една страна неплановите
SAIDI и SAIFI се подобряват [2, 3], а от друга управлението на
плановите дейности може да бъде оптимизирано с
комбиниране на повече дейности с едно изключване, така щото
и плановите SAIDI и SAIFI показатели да бъдат подобрени [2,
3]. При неспазване на тези норми, КЕВР има право да намали
регулаторно признатите приходи на дружеството, което вече
има пряк финансов ефект. С други думи, употребата на
термовизионни камери спомага пряко за спазване на
държавните изисквания, а оттам има непряк икономически
ефект. Отделно може да бъде отчетен социален ефект за подоброто обслужване на клиентите на дружеството.
От друга страна поради направените през годините
инвестиции в дистанционно управляеми разединители [5, 6],
както и поради подобрената пътна обстановка в България
(повече и по-добри магистрали и други главни и второстепенни
пътища), след направен анализ беше преценено, че по-бързото
придвижване компенсира по-дългото време за инспекция на
тези трафопостове с термовизионна камера. По тези причини
времевите стандарти за извършване на инспекция на един
трафопост не бяха променени (увеличени).
В заключение финансови ползи в така описания пример за
употреба на термовизионни камери само за една година са
около 25000 лева, което многократно изплаща изцяло
направената инвестиция за закупуването им още през първата
година. Не по-малко важен е социалният ефект, а именно
подобрената услуга за клиентите и подобрени условия на труд
за служителите (по-малко извънредни часове). Програмата
продължи да се изпълнява и в следващите години отново с
групи от по 1000 трафопоста.

3. Заключение
Разгледаният и коментиран пример показва големите
икономически и социални изгоди от приложението на
термовизионните камери при профилактиката на една малка
част от електросъоръженията в едно енергийно дружество в
България за една година.
С развитието на техниката и технологиите цените на
термовизионните камери намаляват [12÷14], а възможностите
им нарастват [17÷20]. Нарастват възможностите за обработка
на получената от камерите информация [4, 8, 17, 20].
Електрически и механични устройства и съоръжения има
навсякъде. Икономически изгодно става приложението на
термовизионната технология като превантивен диагностичен
метод и в неголеми предприятия с повече и (или) по-скъпи и
натоварени до максимум електрически, електронни и
механични съоръжения [8, 18]. Възможно е и използването на
тези камери и за обследване и профилактика на отоплителните,
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Abstract: An application of linear optimization for solving assignment tasks in aria of informational security is examined in this article.
A Microsoft Excel –Solver method for solving of mathematical models is presented with following analysis.
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Всеки отправен пункт разполага с определени количества
информация съответно а1, а2, ... аi ... аm. Тази информация
следва да бъде доставена в пунктовете за потребления в
количества съответно b1, b2,...bj...bn. За доставянето на единица
информация от i-тия отправен пункт до j-тия приемателен пункт
се изразходват определени ресурси, които се оценяват на cij.

1. Въведение
Развитието на човешката цивилизация е съпроводено от
непрекъснатите усилията на хората да взаимодействат с
природата и помежду си като по този начин се създават
условия за по-добър живот, сигурност и благоденствие.
Крайните резултати от тези взаимодействия могат да бъдат
повече или по-малко благоприятни. Стремежът на индивидите
е да действат по такъв начин, че да избегнат неблагоприятните
и да реализират благоприятни резултати.

Матрицата на ресурсите представлява
сигурност на информационния канал и е:

Насоката на правилните действия се подпомага от опита,
интуицията, чувствата и знанията на хората за развитието на
природата, обществото и мисълта. Важна предпоставка за
постигане на благоприятният изход е да се разгледа, анализира
и осмисли процеса на вземане на решение, който е основния
предмет на дисциплината изследване на операциите. Нейното
начало се поставя с раздела линейно оптимиране.

(1)

C = Cij

m ,n

=

c11
c21

c12
c22

c1n
c2 n

.
.
cm1 cm 2

.
cmn

степента

на

Целта на разпределителната задача е да се намери
оптимален план на доставка на определените количества от
необходимата информация, която следва да бъде изпратена от
всеки отправен пункт до всеки пункт за потребление, така че
степента на защита на информацията да бъде максимална.

Едно от приложенията на линейното оптимиране е при
решаване на т.н. разпределителни задачи. Разпространено е
становището, че тези математически модели се прилагат
основно в сферата на логистиката за оптимално управление на
транспортни потоци.

Плана на разпределителната задача е матрицата на
неизвестните:

Целта на настоящия доклад е да покаже, че
гореспоменатите модели могат да бъдат приложени и за
оптимално управление на информационни потоци.

(2)
xij

Често в практиката се налага ресурси намиращи се в едно
състояние, количество и място да бъдат разпределени в други
състояния, количества или на друго място. Когато тази дейност
се извършва по предварително зададен критерий за
оптималност това са т.нар. разпределителни оптимизационни
задачи. Особеното при разпределителните задачи е, че
обобщените координати се задават с матрица на неизвестните.

m ,n

=

x11
x 21

x12
x 22

.
x m1

.
x m2

. x1n
. x2n ,
. .
. x mn

където хij представлява количеството продукт, което трябва да
бъде доставено от i-тия отправен пункт в j-тия приемателен
пункт. Тя се нарича матрица на доставката или още е матрица
на неизвестните, тъй като именно хij се търси при решението на
задачата.

2. Изложение

Двете матрици се поместват в т.нар. разпределителна
таблица [1, 2].

Математическия модел на тези задачи както всички от този
клас включва целева функция, ограничителни условия, условия
за неотрицателност и условия за целочисленост, когато се
налага.
Формулира се задачата по следния начин. Дадени са m
отправни пункта (доставчици на информация) А1, А2, Аi, ... Аm и
n приемателни пункта (потребители) В1, В2, В3...Вj ... Вn.

На базата на тази теоретична обосновка е възможно с
помощта на Microsoft Excel – Solver да се решават задачи от
подобен тип. Разработен е примерен вариант на задача за
максимална защита на класифицирана информация.
Пример:
Ежедневният
обмен
на
класифицирана
информация между три областни и 4 районни кризисни
центъра е 9800 МВ. Наличната информация в областните
центрове, необходимата такава за районните центрове и

фиг.1 Примерна схема на информационния поток.
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количественото изражение на степента на сигурност за
пренасяне на информация по всеки канал са дадени в таблица
1. Координаторът по защита на класифицираната информация
трябва да вземе решение кои канали да използва и как да
разпредели обмена на информация, така че да осигури
максималната ѝ защита.

Задава се формулата на целевата функция (фиг. 2).

Таблица 1

Решение:
Матрицата на разпределението
информацията на каналите е:
(3)

c11
cij = c21
c31

c12
c22
c32

c13
c23
c33

на

сигурността

фиг. 2

на

Задават се формулите на ограничителните условия (фиг. 3).

c14
[3, 4, 5]
c24
c34

Планът на разпределение на информацията е матрицата на
неизвестните:
(4)

x11
xij = x 21
x31

x12
x 22
x32

x13
x 23
x33

фиг. 3

x14
[3, 4, 5]
x 24
x34

За получаване на отговора се използва приложението на
Microsoft Excel – Solver. На фиг. 4 е показано задаването на
математически модел в прозореца на приложението „Solver
Parameters”.

Дефинира се целевата функция на задачата съобразена със
представения план в таблица 1.
(5) Z = 0,8.x11 + 0,5.x12 + 0,4.x13 + 0,6.x14 + 0,2.x21 + 0,1.x22 +
+ 0,9.x23 + 0,3.x24 + 1.x31 + 0,5.x32 + 0,8.x33 + 0,4.x34 → max

Задават се ограничителните условия на задачата.
Неизвестните величини xij трябва да удовлетворяват
следните условия:
Цялото количество информация от областните центрове а1,
а2, и а3, трябва да бъде предадено с необходимата сигурност.
(6)

x11 + x12 + x13 + x14 = 3000

x 21 + x 22 + x 23 + x 24 = 5000
x31 + x32 + x33 + x34 = 1800

Във всеки районен център трябва да бъде доставена
заявеното количество информация.
(7)

фиг. 4

x11 + x 21 + x31 = 2200

На фиг. 5 е показан получения резултат:

x12 + x 22 + x32 = 3100
x13 + x 23 + x33 = 2000
x14 + x 24 + x34 = 2500

Задава се условие за неотрицателност x1÷ 4 ≥ 0 .
За решаване на математическата задача информацията се
въвежда в основната таблица на Microsoft Excel. Задават се
коефициентите на целевата функция, ограничителните условия
и неизвестните (фиг. 1) [3].
Решение на задачата:

фиг. 1
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Таблица 2

Коефициента
на
успеваемост
(сигурност)
на
предадената/получената информация се определя след
окончателното ѝ разпределение в таблица 2.
Действително изпратената информация от областните
центрове е представена в колона 7, а коефициента на
успеваемост в колона 8 на таблица 2.
Действително получената информация от районните
центрове е представена в ред 6, а коефициента на успеваемост
в ред 7 на таблица 2.
С формула (8) е показано как се изчислява коефициента на
успеваемост на областните центрове.
(8)

К i oц =

54 
100.(ci1 .xi1 + ci 2 .xi 2 + ci 3 .xi 3 + ci 4 .xi 4 )  
= 52 ,%
ai
100

а с (9) – на районните центрове:
(9)

К j рц =

100.(c1 j .x1 j + c2 j .x2 j + c3 j .x3 j )
bj

96,36
43,55
,%
=
90 


30 

3. Изводи
1. От наличната 9800 MB информация, която се
разпределя ежедневно, максимално възможната степен на
защитеност, която може да се постигне при дадените
обстоятелства е 61,43% или 6020 MB.
2. Ако се направи класификация по районни и областни
кризисни центрове, анализът показва, че от районните центрове
най-защитен за получаване на информация се оказва първия
(96,36%), а най-слабо е последния (30%). Най-удачен за
изпращане на информация се оказва третия областен център
(100%), а най-незащитен е втория (52%).
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Abstract: A spread is a set of lines of PG(n,q), which partition the point set. A parallelism is a partition of the set of lines by spreads. A
regulus of PG(3,q) is a set R of q+1 mutually skew lines such that any line intersecting three elements of R intersects all elements of R. A
spread S of PG(3, q) is regular if for every three distinct elements of S, the unique regulus determined by them is a subset of S. A parallelism
is regular if all its spreads are regular.
Regular parallelisms in PG(3,q) are known for any q ≡ 2 (mod 3) due to T. Penttila and B. Williams, 1998. In PG(3,5) these families of
regular parallelisms are presented by two regular parallelisms with automorphisms of order 31 obtained early by A. Prince. Whether these
are all regular parallelisms in PG(3,5) is an open question.
There are four relevant groups of order 5 and in the present paper it is established that the regular parallelisms of PG(3,5) cannot
posses any authomorphism of order 5.
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A spread S of PG(3,q) is regular if for every three distinct
elements of S, the unique regulus determined by them is a subset of
S. A parallelism is regular if all its spreads are regular.

1. Introduction
Parallelisms are used in constructions of constant dimension
error-correcting codes that contain lifted maximum rank distance
codes. They are closely related to resolutions of Steiner systems and
therefore they can be used for cryptographic anonymous (2,q+1)threshold schemes.

Parallelisms of PG(3,2) are regular. Denniston [5] showed two
regular parallelisms in PG(3,8). Among the constructed by Prince
[11] parallelisms of PG(3,5) with automorphisms of order 31 there
are two regular ones. Next Penttila and Williams constructed two
families of regular cyclic parallelisms of PG(3,q) for any q ≡ 2
(mod 3) [10]. All presently known examples of regular parallelisms
are among them and the existence of other regular parallelisms is an
open question.

Regular parallelisms are connected to translation planes.
Lunardon [9] and also Walker [17] established that every regular
parallelism in PG(3,q) may be used to construct a spread in
PG(7,q), and hence a translation plane of order q4 with kernel
GF(q) that admit SL(2,q) as a subgroup of their automorphism
group.

2. Construction and results

For the basic concepts and notations concerning spreads and
parallelisms of projective spaces, refer, for instance, to [6], [8] or
[15].

To construct PG(3,5) we use the 4-dimensional vector space
over GF(5). The points of PG(3,5) are then all 4-dimensional
vectors (v1,v2,v3,v4) over GF(5) such that if vk = 0 for all k > i then
vi = 1. We sort these 156 vectors in ascending lexicographic order
and then assign them numbers such that (1,0,0,0) is number 1, and
(4,4,4,1) is number 156.

A spread in PG(n,q) is a set of lines which partition the point
set. A parallelism (line parallelisms) is a partition of the set of lines
by spreads. There can be line spreads and parallelisms if n is odd.

There are 806 lines in PG(3,5). We sort them in ascending
lexicographic order defined on the numbers of the points they
contain and assign to each line a number according to this order.
The first line contains points {1,2,3,4,5,6} and the last one (806) –
{31,56,75,94,113,132}.

Two parallelisms are isomorphic if there exists an
automorphism of the projective space which maps each spread of
the first parallelism to a spread of the second one.
A subgroup of the automorphism group of the projective space
which maps each spread of the parallelism to a spread of the same
parallelism is called automorphism group of the parallelism.

A spread has 26 lines which partition the point set and a
parallelism has 31 spreads.

There are some general constructions of parallelisms: in
PG(n,2) by Zaitsev et al. [19] and independently by Baker [1], and
in PG(2n−1, q) by Beutelspacher [3]. Several constructions are
known in PG(3,q) due to Denniston [4], Johnson [8], Penttila and
Williams [10].

The main steps of the used method for constructing regular
parallelisms with the chosen automorphism group are:

Computer aided classifications of parallelisms are also
available. Stinson and Vanstone classified parallelisms of PG(5,2)
with a full automorphism group of order 155 [14] and Sarmiento
with a point-transitive cyclic group of order 63 [13]. Topalova and
Zhelezova classified parallelisms of PG(3,4) with authomorphisms
of order 5 [16]. Recently all parallelisms of PG(3,3) were classified
by Betten [2].

•

construction of all regular spreads;

•

test the regular spreads if they are invariant under the chosen
automorphism group or all its lines are from different orbits
under the chosen automorphism group;

•

combine the obtained orbit leaders to form a parallelism.

We are interested in regular parallelisms so we begin with the
construction of regular spreads. We use backtrack search on the
lines [20] . A regular spread of PG(3,5) contains:

A regulus of PG(3,q) is a set R of q + 1 mutually skew lines
such that any line intersecting three elements of R intersects all
elements of R.

2
𝑞+1
� = 130 reguli.
�𝑞 + 1���
3
3

For each of the 31 lines containing the first point 5000 regular
spreads are obtained. This number can be verified by:
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1� 𝑞4 . (𝑞 − 1)2
2

There are 33441 regular spreads with orbit of length 5 but
noone with a fixed line, hence a regular resolution with G5 doesn’t
4
exist.

[18].

Denote by G the full automorphism group of PG(3,5). G ≅
PΓL(4,5) and it is of order 29.32.56.13.31. The Sylow 5-subgroups of
G have order 56. We use GAP [7] to find an arbitrary Sylow 5subgroup G 6. It has 6 subgroups of order 5 which are in four

3. Conclusion

5

We compute the necessary groups and its conjugacy classes
using GAP. Our C++ programmes performing the computer
computations are based on the exhaustive backtrack search
techniques.

conjugacy classes. Any subgroup of G of order 5 is in one of these
four conjugacy classes.
With respect to the group action a spread can be of two types:
•

fixed – contains the whole orbit of any of its lines;

•

not fixed – its lines are from different orbits of one and the
same length.

Since software mistakes are always possible, we obtain the
same number of regular spreads in PG(3,4) as in [12]. To test our
softwere we construct two regular parallelisms of PG(3,2).
As a result of our investigation we can conclude that two of the
subgroups of order 5 (G5 and G5 ) cannot produce any parallelism
1
3
in PG(3,5) while the other two - G5 and G5 , can be used to
2
4
construct parallelisms in general but they cannot be regular. So
regular parallelisms with automorphisms of order 5 in PG(3,5) do
not exist.

To form a fixed spread some fixed lines are needed together
with some of the orbits consisting of skew lines. If a spread is not
fixed, we choose for it lines with orbits of one and the same length.
Therefore, we already know the other spreads of its orbit. We call
the first one orbit leader (a fixed spread is also an orbit leader). To
obtain a parallelism we need to obtain only the orbit leaders.
We take an arbitrary subgroup of order 5 from each conjugacy
class, namely we consider the following four subgroups:
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