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НОВАТА ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА И ОБРАЗОВАНИЕТО  

 

Ученик 9 клас: Мартин Борисов 

Учител: Асен Матеев* 

5 Вечерно СУ ”Пеньо Пенев”, ул.”Св.Св. Кирил и Методий” № 63, гр. София  

 

Резюме: “Да погледнем към високите технологии, за да видим образованието 

на бъдещето.”  
 

Увод 

За развитието на обществото е необходимо да се извърши прогностика на 

потребностите за предстоящите 50 години. На базата на тази прогностика трябва да 

се заложат стъпки на развитие на образованието. Това от своя страна върви ръка за 

ръка с развитието на високите съвременни технологии. 

Методи 

Използвани са различни технологии, интегрирани в учебния процес: Добавена 

реалност за телефон приложимо за начален етап - Live Coloring; Технологии, базирани 
на мозъчни вълни приложимо за ученици със СОП - Neuro Sky; Технологии, базирани 

на биониката за учителите на бъдещето - MYO гривна; Добри практики за 

структуриране на интерактивен учебен ресурс - онлайн платформа; Холограмите като 

учебно съдържание и като инструмент за преподаване - 3D Displayer; Пълна 

виртуална реалност в образованието - Oculus Rift VR; Роботиката - какво би било 

приложимо. Да поговорим с робот и да го програмираме - Misty Robotics, Dobot 

Magician Litr. 

Новата информационна среда и образованието  

В процеса на прогнозиране на потребностите и изпробване на високите 

технологии е необходимо включването на учениците. От педагогическа гледна точка 

бихме могли да отбележим приложимостта на технологиите в образованието. От 

гледна точка на учениците, може да се определи доколко е разбираем като 

инструментариум на образованието на бъдещето. 

Фиг. 1. Live Coloring [1]. 
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- Live Coloring (Фиг. 1) - приложение за съживяване на картинки с добавена 

реалност. Реализиран проект – Оцвети, Съживи, Опиши. Проектът е 

реализиран в 5 столични училища и има добра възприемчивост от страна 

на учениците и родителите.  

- Neuro Sky (Фиг. 2) - технология, базирана на мозъчните вълни. Изпробвана 

и приложима за ученици със СОП. 

Фиг. 2. Neuro Sky [2]. 

 

- MYO гривна (Фиг. 3) - на базата на биониката на ръката, учителите могат 

да управляват своите презентации от разстояние. За развитие на 
съвременната образователна среда е необходимо да има достъпни за 

учителите адекватни учебни ресурси.  

Фиг. 3. MYO гривна [3]. 

 

- 3D Displayer (Фиг. 4) - представяне на учебно съдържание под формата на 

светлина. Допустимо като учебно съдържание и като инструмент за 

преподаване. 
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Фиг. 4. 3D Displayer [4]. 

 
- Oculus Rift VR (Фиг. 5) - използването на виртуална реалност дава 

възможност на базата на симулации да се преподава по природните 

предмети Google Map VR.  

Фиг. 5. Oculus Rift VR [5]. 

 

- Misty Robotics (Фиг. 6) - интегрирането на роботите в образователната 

среда е стъпката към бъдещето на образованието. Програмирането и 

воденето на диалог с роботите Misty са невероятно преживяване, както за 

учениците, така и за учителите. 

Фиг. 6. Misty Robotics [6]. 
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- Dobot Magician Litr (Фиг. 7) - роботизираната ръка дава възможност да се 

използват различните степени на свобода на движение. Използването на 

приложен софтуер за управление дава въможност роботизираната ръка да 

изписва текст.  

Фиг. 7. Dobot Magician Litr [7]. 

 

Заключение 

Показаните съвременни информационни технологии са интегрирани 

съвместно с ученика Мартин Борисов в две столични училища: 5 Вечерно СУ ”Пеньо 

Пенев” и 145ОУ “Симеон Радев”. Извършен е процес на изследване развитието 
съвременните технологии в световен план и последващо тяхно интегриране и 

приложимост в образователната система. Залага се на необходимостта 

образователната система в България да отговаря на потребностите на бъдещите 

поколения. Не трябва да се забравя, че е необходимо и допълнителното 

усъвършенстване на педагогическия персонал в тази посока. Учителите са тези, които 

трябва да водят учениците си по пътя към познанието. Само така ще успеем да сме 

успешни в новото време. 

 
Литература 
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СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВО УЧИЛИЩЕ 

 

Ученик 12 клас: Гергана Георгиева 

Учител: инж. Десислава Цокова* 

 ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Видин, Южна промишлена зона 

  

Резюме: В доклада се разглежда темата за умен дом и се обосновава 

необходимостта от навлизането на тези технологии в управлението на 

разходите и контрола в училищата. В последните години все по-често говорим 

за технологиите „Умен дом“, в същото време управлението на обществени 

сгради и повишаването на тяхната енергийна ефективност на база умно 

управление на консумираната електроенергия, все още не е достатъчно 

развито, спрямо общия технологичен напредък. 
 

Увод  

През последните години стана модерно да говорим за енергийна ефективност 

на сградите, множество програми предлагат финансиране на дейности за нейното 

повишаване. Намаляването на консумацията на електроенергия и използването на 

зелена такава е тема номер едно в световен мащаб, защото енергийните проблеми не 

са само въпрос на недостиг, а и въпрос на екологичното въздействие върху околната 

среда. Повечето електроуреди включени към захранващата мрежа, дори да не се 
използват, те пак консумират електроенергия, генерират се електрически загуби от 

порядъка на 5-10% от общата сметка. Освен това, захраненият уред, може да 

предизвика инцидент, като възпламеняване предизвикано от късо съединение или 

самостоятелно включване, много хора, поради разсеяност, бързина или други 

причини забравят да изключат даден електрически уред, след употребата му, след 

което излизат от стаята, дома или офиса. Такива ситуации водят до загуба на време, 

нервност, ненужно висока сметка и потенциална опасност от инцидент или злополука. 
С развитието на технологиите в последните години е време да започнем да 

управляваме умно нашето потребление на електроенергия и въздействието ни върху 

околната среда и тук идва на помощ технологията умен дом [1]. 

 

Методи  

Докладът е разработен на база проучване по темата в интернет в различни 

публикации, събиране на данни за училището и изготвяне на графики и анализи. 

 

Съвременни технологии за устойчиво училище  

„Smart Home“ технология, още известна като автоматизация на 

домакинството, осигурява на собствениците сигурност, комфорт, удобство и 

енергоспестяване, като им позволява да контролират интелигентни устройства, чрез 

приложение на техния смартфон или друго мрежово устройство. Част от „Интернет 

на нещата“ (IoT), системите „УМЕН ДОМ“ и устройствата често работят заедно, 

споделяйки данни за използваната консумация помежду си и автоматизират 
действията, основаващи се на предпочитанията на собствениците. Технологиите 
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„умен дом“ ― се развиват от една страна, за да се постигане на по-здравословен и 

комфортен микроклимат за работа или почивка при минимално изразходване на 

енергийни и комунални ресурси. От друга страна се повишава защитата от бедствия и 

неоторизиран достъп чрез мониторинг на неправомерно навлизане или възникнала 

аварийна ситуация. Технологиите за Умен Дом обикновено се дефинират  и като 
всякакъв вид устройства, уреди или системи, които са свързани в обща мрежа и 

комуникират помежду си, като могат да бъдат управлявани дистанционно. Когато 

домашната технология е свързана в една обща система , може да бъде наречена и 

„Свързан Дом“. Това може да включва например терморегулаторите, осветленията, 

видеокамерите, слънцезащитата, ключалките, уредите и др. – всички свързани в една 

обща система, която може да бъде управлявана от смартфон или таблет [2, 3]. 

С пускането на комуникационния протокол за домашна автоматизация „X10“ 

през 1975 г., „Умният дом“ , изведнъж от мечта за сем. Жетсонс, става реалност. „X10“ 
изпраща 120 kHZ радиочестота (RF), преобразувана в цифрова информация към 

съществуващата електрически инсталации на дома до програмируеми обекти и 

ключове. Тези сигнали предават команди към съответните устройства, като 

контролират как и кога устройствата да работят. Предавател може например да 

изпрати сигнал по електрическото окабеляване на къщата, като указва на 

устройството да се включи в определено време. Въпреки това, тъй като 

електрическите кабели не са проектирани да бъдат особено „свободни“ от радио 
обхватния шум, „X10“ не е бил винаги напълно надежден. Сигналите се губят и в 

някои случаи сигналите не могат да преминат през схеми, които са свързани с 

различни поляри, когато 220-волтовото захранване е разделено на две еднакви 100-

волтови захранвания, както е обичайно в САЩ. Първоначално „X10“ е била 

еднопосочна технология, така че докато устройствата могат да приемат команди, те 

не могат да изпращат данни обратно към централна мрежа. По-късно обаче станаха 

достъпни двупосочните „X10“ устройства, макар и с по-висока цена. По-късно се 

появяват и протоколите „Zigbee“ и „Z-Wave“ за да се справят с проблемите, които X10 
не можеше да понесе, все пак X10 си остава широко използван и до ден днешен [2]. 

Днес редица компании предлагат продукти за автоматизиран дом. По-

напредналите системи за автоматизация изискват мрежов протокол за комуникация 

на различна периферия с централното устройство. Мастър-контрол софтуерът 

комуникира с периферните устройства чрез радиоприемник/координатор, задаващ 

безжични команди към мрежата. Периферните устройства са два типа: сензори, с 

които се наблюдават условията на средата и състоянието на управляваните обекти; 
изпълнителни механизми, които реализират физически мрежовите команди [3]. 

Смарт системите дават едно допълнително спокойствие, което може да спести 

разходи, време и нерви. Въпреки че не сме у дома, ние оставаме свързани с нашия дом 

чрез отдалечен контрол и мониторинг. Чрез активиране на функцията за автоматично 

изместване на щорите в зависимост от състоянието на слънцето, вътрешната 

температура на нашия дом винаги е оптимизирана, за да бъде хладно през лятото и 

топло през зимата. Смарт системата може да обвърже видеонаблюдение, сензори за 

движение и електрически ключалки в едно приложение. Може да получаваме доклади 
по различно време от денонощието или да следите в реално време статуса на дома си 

без значение дали сте на съседната улица или на друг континент. Системата дори 

може да инсценира присъствие по график или по желание, да активира защити с 

приспивен газ, паник стаи и много, много други. Благодарение на детектори за 

движение, които могат да симулират присъствие, дори когато не сме у дома. 
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Интелигентните домове помагат да бъдем по-отговорни граждани. Чрез възможността 

за отдалечено изключване на уреди и устройства, които понякога може да забравим 

да изключим, ние допринасяме за по-екологична среда. Статистиката показва, че със 

смарт системите се постига до 40% намаляването на разходите за отопление и до 30% 

намаляване на разхода за осветление. Автоматичното изгасване на осветлението при 

излизане на стаята и дома и управлението на слънцезащитата по график или 

автоматично са на пръв поглед малки детайли, но с времето се натрупват видимо. 
Умен дом не е колекция от различни интелигентни устройства и уреди, а такива, които 

работят заедно, за да създадат дистанционно управляема мрежа. Всички устройства 

се управляват от главен контролер за домашна автоматизация, често наричан 

интелигентен домашен център. Хъбът за интелигентен дом е хардуерно устройство, 

което действа като централна точка на системата за интелигентен дом и е в състояние 

да усеща, обработва данни и да комуникира безжично. Той комбинира всички 

различни приложения в едно приложение за интелигентен дом, което може да се 
управлява дистанционно от собствениците на жилища. Примерите за интелигентни 

домашни центрове включват Amazon Echo, Google Home, Insteon Hub Pro, Samsung 

SmartThings и Wink Hub. Някои системи за интелигентен дом могат да бъдат 

създадени от нулата, например с помощта на Raspberry Pi или друга прототипна 

платка. Други могат да бъдат закупени като пакетен комплект за интелигентен дом - 

известен също като платформа за интелигентен дом - който съдържа частите, 

необходими за стартиране на проект за домашна автоматизация. Машинното 

обучение и изкуственият интелект (AI) стават все по-популярни в системите за 
интелигентен дом, позволявайки на приложенията за домашна автоматизация да се 

адаптират към тяхната среда. Например, гласово активираните системи, като Amazon 

Echo или Google Home, съдържат виртуални асистенти, които учат и персонализират 

интелигентния дом според предпочитанията и моделите на обитателите [1, 2, 3]. 

Въпреки че всеки умен дом е интелигентна сграда, не всяка интелигентна 

сграда е умен дом. Корпоративни, търговски, промишлени и жилищни сгради с 

всякакви форми и размери – включително офиси, небостъргачи, жилищни сгради и 
офиси и жилища с множество наематели – внедряват IoT технологии, за да подобрят 

ефективността на сградите, да намалят разходите за енергия и въздействието върху 

околната среда и да гарантират сигурност, както и подобряване на удовлетвореността 

на обитателите [3]. 

Много от същите интелигентни технологии, използвани в интелигентния дом, 

са внедрени в интелигентни сгради, включително осветление, енергия, отопление и 

климатизация, както и системи за сигурност и достъп до сгради. Освен тези 

предимства, интелигентните сгради могат да осигурят на собствениците и 
мениджърите на сгради ползата от предсказуемата поддръжка. Чистачите, например, 

могат да презаредят консумативи за тоалетна, когато сензорите за употреба следят, че 

дозаторите за сапун или хартиени кърпи са на ниско ниво. Умен дом, а защо не умно 

училище? Умните домове са се доказали като едни от най-енергийно ефективните 

сгради на нашето време. Едни от сградите, които изискват много енергия са 

училищата. Те се нуждаят от много енергия за захранването на: осветление в класните 

стаи, осветление по коридорите, електрическа енергия за компютрите в цялото 
училище включително компютърните зали, осветление за аварийни знаци, които 

работят постоянно, нуждата от жива охрана. Това са малка част от разходите на едно 

учебно заведение [1]. 
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Разходите в моето училище ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ Видин. Нека да разгледаме 

конкретна ситуация – нашето училище. През 2017-2018 година е извършен основен 

ремонт - изолация на таван и саниране на сградата, поставяне на пожароизвестителна 

инсталация. На графиките показани на Фиг. 1 се наблюдават разходите на 

електроенергия в училище в kW/h по месеци за периода 2011-2021 година.  
Намаляването на разходите по време на отоплителния сезон 2019-2021 година се 

дължат на епидемичната обстановка и дистанционното обучение, тъй като не е 

пускано котелното и парното на ток във втората сграда. За това нека разгледаме какви 

промени се наблюдават през периода май – октомври. Както виждаме не може да се 

отбележи значително намаляване на разходите, като дори в летния сезон в месеците 

юли-август, когато в училище има само 2 дежурни учители ясно се наблюдават 

покачване на разходите. В същото време в резултат на извършеният ремонт се 

повишава стойността на сградата и данъка става от 3600 лв. на 10 000 лв. Както знаем 
бюджета на едно училище е обвързан с броят на учениците и повишаване на разходите 

за поддръжка водят до сериозни сътресения в бюджета. Това е и причината, поради 

която смятам, че създаването на система за „УМНО УЧИЛИЩЕ“, ще доведе до 

значителни икономии на електроенергия, а от там и на разходите на училището, 

защото ако представим същите графики не в kW/h, а в левове нарастването на 

стойностите в последните години ще бъде в пъти повече. Как чрез умни системи, 

можем да променим това. Една такава система може да изключва например цялото 
евакуационно и аварийно осветление в извън работно време на училището. Също така 

може да се изключат и линиите, които захранват, компютри, мултимедии и друга 

техника. Това от своя страна освен до икономии ще повиши и пожарната безопасност 

на сградата, като ще предотврати възможни пожари от аварии в мрежата при 

захранването на техниката. 

Чрез въвеждане на системата за контрол на консумацията на електроенергия, 
освен ползите за самото училище, ще има ползи и за околната среда. С понижаване на 

изразходваната електроенергия, ще понижим и въглеродния отпечатък на нашата 

Фиг. 1. Разходи за електроенергия в kW/h на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ Видин  

за периода 2011 г. – 2021 г. 
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сграда и ще дадем нашият принос за понижаване на парниковия ефект и глобалното 

затопляне. 

Технологията „умни“ училища прави първи крачки в построеното през 2019 

година училище NeoCity Academy в щата Флорида. Съществуват редица 

нововъзникващи технологии, които се използват около използването на енергия, 

контрола на микроклимата и други ключови области на управлението на сградите те 

могат да включват: 
- Управляват използването на енергия, ограничавайки потреблението в незаети 

части на сградата и намалявайки използването по време на пиково 

потребление. 

- Контрол на осветлението включват сензори за движение, използването на по-

дълготрайни крушки за намаляване на поддръжката. 

- Системите за управление на видео могат да увеличат максимално начина, по 

който камерите откриват възможна нежелана активност. 
- Автоматизирана оптимизация на системата, която събира и анализира данни 

за ефективността на сградните системи и може да прави промени в контрола 

въз основа на модели на заетост, прогнози за времето и тарифи за комунални 

услуги [5]. 

Както виждаме, умното училище може да комбинира множество ползи освен 

енергия може да се извършва и контрол на достъпа, видеонаблюдение и сигурност, 

използване на зелена енергия. Училищата имат уникално предимство, когато става 

въпрос за слънчева и вятърна енергия поради структурата на техните съоръжения. 
Повечето училищни сгради имат големи покриви, които са идеални за слънчеви 

фотоволтаични (PV) или слънчеви топлинни системи. Освен това, тези съоръжения 

често имат училищни паркинги, които могат да бъдат използвани за продуктивно 

използване чрез инсталиране на слънчеви фотоволтаични навеси, които използват 

слънчевата енергия и предлагат допълнителна полза от засенчване на паркирани 

превозни средства в слънчеви дни [6]. 

 
Заключение  

От направените проучвания и анализ може да се заключи, че изработката и 

внедряването на такива системи в училищните (обществени) сгради, ще имат огромни 

ползи в посока намаляване на разходите на училищата и превръщането им в сгради с 

нулево потребление на енергия, което ще изпълни и три от целите за устойчиво 

развитие на ООН – 7 Възобновяема енергия, 11 устойчиви градове и общности, 12 

отговорно потребление. Работата по адаптирането на технологиите от умни домове в 

умни офиси и училища ще е едно от приоритетните и водещи в бъдещото развитие. 
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Резюме: В този реферат ще се разгледат съвременните езици на 

програмирането и ще установим какви програми можем да създадем, като се 

представят два конкретни случая: създаване на игра и оцветяване на черно-

бяла снимка.  
 

Увод  

През 1896 г. Холерит основава компанията Tabulating Machine Company 

(днес IBM). До края на 40те години имало различни видове машини за програмиране 

с комутационен панел. Тази сфера нараснала бързо и така през 1954 г. бил създаден 

FORTAN-първият език на високо ниво. Програмите обаче все още се въвеждат с 

перфокарти или перфолента. Към края на 60-те години устройствата за съхранение на 

данни и компютърните терминали се развиват достатъчно, за да стане възможно 

програмите да бъдат писани директно на клавиатурата. И така до днес с басни темпове 
се развива програмирането [1, 2].  

 

Методи  

Езици за програмиране са изкуствено създадени изразни средства, с които 

програмистите дават инструкции на машината как да изпълни първоначално 

зададената в спецификацията цел. Можем да ги разделим на специализирани езици и 

езици с общо предназначение [3]. 
• Python 

Много прост и подреден език, лесно се пише, лесно се запомня синтаксиса. Той 

е много изразителен език и също има Garbage Collection. Наравно с Java има 

един от най-големите библиотечни масиви. Но част от библиотеките му стоят на 

ниво студентски проект – не се поддържат, грешките не се чистят и 

програмистите недоволстват [3]. 

• C# 

Един от фамилията #(sharp)-езици: C#, F#, M#, Q# и други. Той е отговорът на 

Microsoft на Java. Готови компоненти за всичко, добре изтествани и лесно 

свързващи се една с друга. На този език се правят бързо средно големи 

програми. Езикът има добре развити системи за анализ, които ти помагат да си 

изчистиш бързо грешките. Използван е и от програмисти на видеоигри чрез 

енджина Unity [3]. 

• Java 

Java e многоцелеви език, само че на него се пишат уеб базирани приложения, а 

не операционни системи. При трислойна архитектура Java работи на бизнес 

нивото – на второто ниво [3]. 
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Игрова разработка  

Видеоигрите вълнуват деца, възрастни и всякакъв вид население, поради 

простия факт, че те разведряват натовареното ни ежедневие. Играем ги постоянно, но 

много малко от нас се запитват - как са създадени те? 

Е, темата е дълга, но за улеснение на програмистите както и усъвършенстване 
на качеството на игрите са създадени така наречените „Енджини“. 

Те са много като примери: “Unity”, “Unreal Engine” и други. 

За разработката на играта е използван “Unity” са ни нужни основни знания по 

езика C#. 
 

 

Фиг. 1. “Unity”: създаване на малък проект - игра. 

 

В дясно на Фиг. 1 е отворен така наречения „Tile Palette“, в който са вкарани 

текстури Sunnyland от Аsset Store на Unity. Когато започвате да правите игра най-

важното нещо, за да не се объркате, е да сте подредени. Най-простият скрипт на C#, 

чрез който ще се движи създаденият от нас герой е „player movement“ скрипта. 
Той може да бъде направен по различни начини. След като го импортирате във вашият 

герой, не можете да правите нищо повече, защото трябва да добавите BoxCollider, 

който служи за сблъсъците със земята както и с други обекти, на които също трябва 

да се добави за по-голяма реалистичност. На създаденият герой е нужно още да се 

добави и RigidBody 2D, който реализира симулирана 2D физика. Вие не контролирате 

директно RigidBody2D. Вместо това прилагате сили към него (гравитация, импулси и 

т.н.) и симулацията на физиката изчислява полученото движение въз основа на 

неговата маса, триене и други физически свойства. Ако стъпките са изпълнени 
правилно би трябвало да се получи проста „игра“, в която може да движим 

създаденият герой чрез стрелките или бутоните, които сме задали предварително. По 

този начин може да се създаде проста игра, която с допълнителна информация от 

интернет – да се усложни до желаното ниво. 

 

Разработка на приложения и изкуствен интелект, подпомагащи хората 

В тази подточка е разгледан софтуерът, който докарва носталгия на всеки, а 
именно превръщането на черно-бели снимки в цветни. 

Тези софтуери са писани главно на Phyton като използват изкуствен интелект 

разпознаващ милиони нюанси на сивото и превръщайки ги в цветна картина. Примери 
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за такива софтуери са: Colorize.cc, Vance Ai, които са безплатни, както и платения 

Luminar. 

Както всичко друго обаче и те си имат недостатъци. При опита с Colorize.cc 

[5] да се оцвети стара черно-бяла снимка (Фиг. 2) в получената цветна снимка (Фиг, 

3) се забелязва странно сливане на небето със сградата в оградената част (Фиг. 4).  
 

  

Фиг. 2. Черно бяла снимка. Фиг. 3. Цветна снимка. 

 

Фиг. 4. „Бъг“ в оцветяването. 

 

Въпреки доброто оцветяване „Бъгът“ (Фиг. 4) в дясно се дължи вероятно на 

улука, който е бил разпознат от изкуственият интелект като преграда за край на 

сградата и е бил слят с небето, въпреки че се забелязва известна извивка при по-

внимателно гледане. 

 

Заключение 

Идеално ли е програмирането? 

Няма идеални неща. Няма идеални програми. Няма идеални и безпогрешни 

програмисти. Въпросът е да сме старателни и последователни в действията си. 
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Програмирането е постоянно предизвикателство, което обаче осмисля живота на 

програмиста! 

 

Благодарности към Химикотехнологичен и металургичен университет – гр. 

София за организацията на първата национална конференция за ученици, студенти и 
докторанти. 
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МАНИПУЛИРАНЕ НА ПИКСЕЛИ И ГРАФИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ С 

ПОМОЩТА НА JAVASCRIPT 

 

Ученик 11 клас: Теодора Василева 

Учител: Фабиен Кунис* 

125 СУ „Боян Пенев“, ул. Никола Генадиев №1, София 

 

Резюме: Разгледана е работа с пиксели, променяйки или използвайки техните 

RGBA стойности, с помощта на JavaScript и по-точно библиотеката p5.js. 

Създадени са филтри, който манипулират пиксели на изображения или видео. 

Обърнато е внимание и на темата за стеганография и съхраняване на 

информация в изображение чрез пиксели. 
 

Увод 

 Целта на доклада е демонстриране на възможности за създаване на филтри за 

изображения и видео. Показани са различни видове техники и методите за филтриране 

на отделните пиксели на изображенията или на видео кадрите. Показана е определена 

криптография наречена стеганография като са използвани методи и техники на 
манипулиране на отделните пиксели на изображенията или видео кадрите.  

 

Методи 

 Използвани са библиотеката p5.js [1] и предоставеният от системата онлайн 

редактор. В този проект използвахме методи и техники за получаване и манипулиране 

на отделните пиксели за дадено изображение или даден видео кадър. Отделният 

пиксел го разградихме до т. нар. RGBA стойности, а тези стойности представляват 

червената, зелената и синята компонента на цвета и „прозрачността“ на отделния 
пиксел. Чрез промяната на тези стойности получихме различни ефекти и филтри 

свързани както с отделните цветове, така и със самата геометрия на изображението. 

Чрез манипулиране и добавяне на нова информация към тези променливи, успяхме да 

криптираме информация в изображения или видео кадри. Така получените нови 

изображения са неразличими от оригиналните. 

 

Обработка на дигитални изображения 

              Пикселите са основната градивна 

частица на всяко дигитално изображение 

[2]. Те имат променливи цвят и яркост. 

Тези две величини се намират в скалата 

RGBA. Масивът, чрез който се достигат 

пикселите в JavaScript съхранява тези 

четири стойности на всеки пиксел в тази 

последователност. RGBA елементите на 
пиксел с координати (0; 0) са 0, 1, 2, 3, а на 

случаен пиксел с координати (x, y) се 

получават от формулите: 

 

Фиг. 1. Огледален ефект [4]. 
   

 

Оригинал С филтър 
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R = (x − 1 + W. (y − 1)) ∗ 4 + 0   (1) 

𝐺 = (x − 1 + W. (y − 1)) ∗ 4 + 1  (2) 

B = (x − 1 + W. (y − 1)) ∗ 4 + 2  (3) 

A = (x − 1 + W. (y − 1)) ∗ 4 + 3  (4) 

Във формулите R е стойността на червения цвят, G – стойността на зеления 

цвят, B – стойността на синия цвят и A – на прозрачността, а W  е ширината на 

изображението в пиксели. 

По този начин можем да манипулираме цвета и яркостта на всеки пиксел на 
нашето платно или да извличаме информация от тях.  

 

Манипулация за пиксели и филтри за изображения 

Чрез промяната на цветовете на пикселите могат да се съставят филтри. Лесен 

пример е огледалния ефект показан на Фиг. 1. При него цветовите стойности на 

пикселите в горната половина на изображението са придадени на тези в долната част 

на изображението. По подобен начин ако променим само една от цветовите стойности 

на пикселите ще получим оцветено изображение (Фиг. 2). 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Фиг. 2. Изображения с променена една цветна стойност [4]. 

 

Чрез подобна манипулация може да се създадат и филтри като показания на 

Фиг. 3. При него се използва алгоритъм за circle packing. Цветовете на кръговете се 

избират от цвета на пиксела в центровете им. 
 

Фиг. 3. Circle packing филтър [4]. 

 

 

G = 255 B = 200 
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Филтри за видео (от камерата на устройството) 

Тези филтри отново използват информацията за 

цветовете на пикселите, но в този случай тя не е статична. 

Това позволява създаването на по-динамични филтри. Един 

от тях е показан на Фиг. 4. При него редът от пиксели, който 

се намира посердата на видеото бива копиран върху 

платното. Това се случва по подобен начин на филтъра за 
изображения, показан на Фиг. 1 – копират се цветовите 

данни на дадения ред върху работното платно. 

 

 

Филтърът, показан на Фиг. 5 използва 

мрежа от квадрати, като им са придадени 

цветовете на пикселите в техните центрове. По 

този начин се получава пикселирано изображение. 
Този филтър може да се направи и с други фигури 

като окръжности, триъгълници и др. 

 

Възможно е да се използва и 

„яркостта“ на цветовете, която се получвава от 

средното аритметично на RGB стойностите на 
пикселите. Това е направено на Фиг. 6. Отново 

е използвана мрежа от квадрати, но за разлика 

от предишния филтър в този се променя 

размера на квадратите, а не цвета им в 

зависимост от „яркостта“ на пиксела в центъра 

на квадрата. 

 

Филтърът, показан на Фиг. 7 използва 

т. нар. случайна разходка. Това е елемент, 

който се придвижва на случаен принцип. В 

този случай са използвани кръгове, които се 

движат на случаен принцип и образуват 

изображение, отговарящо на съдържанието на 

видео кадъра. Блуждаещият елемент  
придобива стойността на цвета, който отговаря 

на цвета на пиксела в центъра му.  

 

 

Фиг. 4. Видео филтър с 

копиране на ред от 

пиксели. 

Фиг. 5. Видео филтър 

пикселизиране. 

Фиг. 6.Видео филтър: яркост. 

Фиг. 7. Видео филтър: случайна 

разходка. 
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Стеганография 

Стеганография от гръцки означава скрито писане. Това е наука за кодиране на 

съобщения по такъв начин, че само изпращача и получателя да знаят за  

съществуването на скрита информация [3]. В изображението се скрива В 

разглеждания от нас случай за преносител на скритата информация се използва 

изображение.. В него се скрива друго черно-бяло изображение с не по-голям размер. 

Черните пиксели на тайното изображение се записват като 0, а белите – като 1 (Фиг. 
8). В зависимост от числовата стойност на пиксела от скритото изображение се 

променят стойностите на RGBA компонентите на пикселите от видимото 

изображение на четна или нечетна. Една проста имплементация би била да се промени 

определена компонента от RGBA стойностите като тя се кодира да бъде четна или 

нечетна. В нашата имплементация черните пиксели на скритото изображение 

отговарят на четна зелена стойност на пикселите във видимото изображение.  

 

Съответно белите пиксели на скритото изображение отговарят на нечетна 

стойност на пикселите във видимото изображение. По този начин разликата между 
оригиналното изображение и това носещо информация е невидима за окото – само 

кодиращият и получателят знаят за скритото изображение (Фиг. 9). 

Фиг. 9. Изображението от ляво не носи информация, а това от дясно – носи [4]. 

Заключение 

 В този доклад е демонстрирана манипулацията на пиксели от снимки и видео  

и възможните приложения, които могат да се използват за практически цели. 

Разработени са различни филтри, както за изображения, така и за видео. 

Манипулацията на пиксели дава възможности, както за кодиране на информация, така 

и за създаване на различни графични ефекти. Използвайки методите и техниките за 

манипулиране на пикселите описани в този доклад е възможно разработването на 

допълнителни филтри за графични и видео ефекти, също така за методи за криптиране 

на информация. 
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Фиг. 8. Демонстрация на стеганографията. 
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СИСТЕМИ И СТАНДАРТИ ЗА ДОМАШНА АВТОМАТИЗАЦИЯ 

 

Ученик 12 клас: Кристиан Гюров1 

Преподавател: гл. ас. д-р инж. Васил Методиев2,* 

1ПГ по телекомуникации, София 1700, ул. „Акад. Ст. Младенов“, № 1 

2Химикотехнологичен и металургичен университет – гр. София, бул. 

„Климент Охридски“ № 8, 1756 

 

Резюме: Системите за автоматизация на жилищните и обществени сгради 

осигуряват централизирано управление на всички инсталации в сградата. 

Разглеждат се два от основните стандарти, приложими в системите за сградна 

автоматизация – KNX и DALI, основни характеристики и практическо 

приложение. 

 
Увод 

Системите за автоматизация на жилищните и обществени сгради осигуряват 

централизирано управление на всички инсталации в сградата. Контролират се 

осветление, охлаждане, отопление, аудио и мултимедийни системи, както и различни 
задвижвания за щори и врати. Така се повишава комфорта и безопасността и се 

намаляват енергийните разходи. Системите позволяват също и дистанционно 

управление на наличните функции през мобилно устройство. В сравнение с 

конвенционалното индивидуално управление, това единно решение осигурява много 

повече гъвкавост и комфорт. 

 

 

Фиг. 1. Архитектура на KNX система за домашна автоматизация. 

 
Системи и стандарти за домашна автоматизация 

KNX [1] е отворен стандарт (EN 50090, ISO/IEC 14543) за автоматизация на 

търговски и битови сгради. На Фиг. 1 е представена примерна архитектура на система 
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за домашна автоматизация. KNX устройствата могат да управляват осветление, щори 

и ролетни врати, ОВК, системи за сигурност, управление на енергията, аудио-видео, 

бяла техника, дисплеи, дистанционно управление и др. KNX еволюира от три по-

ранни стандарта: European Home Systems Protocol (EHS), BatiBUS и European 

Installation Bus (EIB или Instabus). Той може да използва усукана двойка (в топология 
дърво, линия или звезда), захранваща линия, радиочестотни или IP връзки. В тази 

мрежа устройствата формират разпределени приложения и е възможно тясно 

взаимодействие. Това се осъществява чрез модели за взаимодействие със 

стандартизирани типове точки за данни и обекти, които моделират логическите 

канали на устройствата. 

 

 

Фиг. 2. Взаимодействие на KNX и DALI при управление на осветлението в умна 

сграда. 

 

Централно място в концепциите на архитектурата KNX заемат точките за 

данни (входове, изходи, параметри и диагностични данни), които представляват 

променливите на процеса и управлението в системата. Стандартизираните 

контейнери за тези точки за данни са групови обекти и свойства на интерфейсни 
обекти. Комуникационната система предлага ограничен набор от инструкции за 

четене и записване на стойности на точките за данни. Точките за данни трябва да 

отговарят на стандартизирани типове, които са групирани във функционални блокове. 

Тези функционални блокове и типове точки за данни са свързани с областите на 

приложенията, но някои от тях са с общо предназначение (например дата и час). 

Достъпът до точките за данни може да бъде осъществен чрез механизми за уникаст 

(един към един) или мултикаст (един към група). 



 

„Информационни технологии и автоматика“, 2022, ISSN: 2815-3383 (online), ISSN: 2815-3375 (print) 
 

 

 

27 

 

DALI [2], или Digital Addressable Lighting Interface, е специален протокол за 

цифрово управление на осветлението, който позволява лесно инсталиране на 

надеждни, мащабируеми и гъвкави мрежи за осветление. Както се вижда от Фиг. 2, 

отворените стандарти KNX и DALI лесно се интегрират в системите за сградна 

автоматизация. Първоначално DALI е разработен, за да позволи цифрово управление, 

конфигуриране и запитване на флуоресцентни баласти, заменяйки простата, 

еднопосочна, подобна на излъчване работа на аналоговото управление 0/1-10V. При 
DALI е налична и опцията за излъчване; освен това, с проста конфигурация, на всяко 

DALI устройство може да се присвои отделен адрес, което позволява цифрово 

управление на отделни устройства. Освен това устройствата DALI могат да бъдат 

програмирани да работят в групи. Това осигурява отлична гъвкавост, тъй като 

осветителните системи могат да се преконфигурират чрез софтуерно 

препрограмиране, без да е необходимо да се променя окабеляването. 

 

 
Фиг. 3. Управление на осветлението чрез DALI и компютърен контрол. 

 
 В различните помещения или зони на сградата могат да се постигнат различни 

функции и настройки на осветлението, които след това лесно да се регулират и 

оптимизират. На Фиг. 3 е представена система за автоматизирано управление на LED 

осветление, изградена с помощта на хардуер на OSRAM и DALI протокол. Цифровият 

характер на DALI позволява двупосочна комуникация между устройствата, така че 

дадено устройство може да докладва за повреда или да отговори на запитване за 

състоянието си или друга информация. Окабеляването е сравнително просто; DALI 

захранването и данните се пренасят от един и същи чифт проводници, без да е 
необходим отделен шинен кабел. Не е необходимо да се спазва полярността на 

проводниците, за разлика от системите 0/1-10V, при които грешките в окабеляването 

са често срещани.  

Търговските марки DALI, DALI-2 и D4i са собственост на алианса на 

осветителната индустрия DiiA (Digital Illumination Interface Alliance). DALI е 

специфициран чрез серия от технически стандарти в IEC 62386. Съответствието със 

стандартите гарантира, че оборудването от различни производители ще си 
взаимодейства. Търговската марка DALI е разрешена за устройства, които отговарят 
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на изискванията за изпитване и сертифициране на DiiA и са посочени като 

регистрирани (версия 1 на DALI) или сертифицирани (версия 2 на DALI) на уебсайта 

на DiiA. 

 

 

Фиг. 4. Основни тенденции в развитието на умните сгради и IoT [3]. 

Заключение 

Предимството на умните къщи се изразява в тяхната енергийна ефективност и 

удобството на тяхната централизирана система на управление. Безопасността и 

защитата са осигурени от контрола на всички инсталации в жилището. Умните къщи 
допринасят за развитието на гражданска отговорност чрез възможността за 

дистанционно изключване и управление на електрически уреди и устройства. Както 

се вижда от анализа за основните тенденции в развитието умните сгради на Quocirca, 

представен на Фиг. 4, във всички сфери на приложение се наблюдава значителен ръст. 

Намаленото потребление на енергия и намалените разходи за електроенергия 

подпомагат за развитието на по-екологична среда. Различните отворени стандарти за 

домашна и сградна автоматизация позволяват проектирането и изграждането на 
ефективни и съвместими съвременни системи. 

 

Литература: 

[1]. KNX Association, https://www.knx.org/knx-en/for-professionals/index.php, 2022 

[2]. Digital Lightning Alliance. https://www.dali-alliance.org/, 2022 

[3]. i-Scoop, https://www.i-scoop.eu/internet-of-things-iot/, 2022 
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СМАРТ ПАРКИНГ  

 

Ученици 11 клас: Георги Вакареев, Георги Попов 

Учител: инж. Атанас Савов* 

Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев   

 

Резюме: Представяме ви една от последните идеи на „Клуб роботика“  – 

„Смарт паркинг“ версия 1.0. Проект, който сме е разработили и реализирали в  

умален размер. Основната цел на системата е да организира и автоматизира 

входно-изходния поток на автомобили в паркинг зоните в населените места. 

Създадохме и web базирано приложение  за визуализация състоянието на 

паркинга. 

 
Увод 

Независимо дали използваме лични  превозни средства, служебен или градски 
транспорт, моторните превозни средства са част от ежедневието на всеки един от нас. 

Според статистиката шофьорите губят 55 часа на година в търсене на място за 

паркиране, а автомобилите, търсещи място за паркиране, възлизат на 30% от целия 

градски трафик. Ясно е, че паркирането е сериозен проблем както за трафика, така и 

за шофьорите. За да улесним шофьорите на тези превозни средства и да намалим 

трафика създадохме „Смарт паркинг“. „Смарт паркинг“ е комплексно и гъвкаво 

решение за контрол на достъпа и престоя в паркинг зоните, целящо да автоматизира 

и оптимизира ползването на паркинг зоните. Този проект е част от нашата колекция 
проекти „Смарт град“, с която целим да внедрим автоматизирани системи в 

населените места, които да улесняват ежедневието на всеки един от нас. Един от 

основните проблеми, които решава нашият проект е намаляване на времето, което 

губим в търсене на паркоместа в големите и многоетажни паркинги. При това лутане 

в паркинга автомобилите изгарят горива и съответно отделят вредни газове в околната 

среда, ние се стремим да опазваме околната среда по всеки възможен начин, като 

намалим времето за търсене на паркоместа, намаляваме и времето в което двигателите 
работят и отделят вредни газове. Има изготвени и реализирани подобни паркинги, те 

използват броячи на автомобили, които показват колко места са свободни, но не и 

точно кои са свободните места. Нашият проект надгражда тези паркинги, като 

извежда информацията точно кои паркоместа са свободни в мобилно приложение, 

което ще бъде достъпно за всеки, и на екран, поставен пред паркинга. 

 

Методи 

За да реализираме проекта използвахме наличните ни знания, техника и 
материали, предоставени от НПГ „Димитър Талев“ и нашият учител инж. Атанас 

Савов. Прекарахме дълги часове в кабинета  по Роботика, в които обсъждахме, 

тествахме и се учехме как работят различните сензори, микроконтролери и  програми, 

за да създадем нашия прототип на „Смарт паркинг“ в умален размер.  За основа на 

паркинга използвахме  PVC термопанел, в него монтирахме 4 ултразвукови сензора 

HC-SR04, които отчитат заетостта на паркоместата. За да изградим входно/изходен 
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терминал използвахме Servo мотор, към него прикрепихме сламка, която играе ролята 

на бариера. Контрол на бариерата се извършва със сензор с инфрачервени лъчи или с 

дистанционно управление. За осветление на паркинга използваме LED лента, 

свързана към контролиращо реле. Всичко се командва от микроконтролер Arduino 

Mega 2560. За програмиране на микроконтролера  използвахме средата за разработка 
Arduino IDE, която се базира на програмният език C++. 

„Смарт паркинг“ е програмиран да работи на следният принцип: 

Когато шофьор иска да паркира своя автомобил в паркинга, той отваря приложението 

и вижда кои паркоместа са свободни, използва дистанционното, за да вдигне 

бариерата, при което LED лентите осветяват целия паркинг и паркира. 

Ултразвуковите сензори  отчитат паркираният автомобил и изпращат информация, че 

мястото е  заето, която се регистрира и визуализира в приложението. Когато 

автомобилът напусне паркомястото ултразвуковите сензори изпращат информацията 
и мястото се визуализира като свободно в приложението.  Когато сензорът с 

инфрачервени лъчи, разположен на изхода на паркинга, регистрира автомобила, 

бариерата се вдига и шофьорът може да напусне паркинга. 

 

Разработване на „Смарт паркинг“  

Процесът на работа започна с монтажа на микроконтролера Arduino Mega 

2560 (Фиг. 1).  Комуникацията с компютъра се извършва с USB type B кабел, който 
служи и за захранване на микроконтролера. На него е качен кодът за контрол на цялата 

система и са свързани всички компоненти на „Смарт паркинг“. 

 

 
 

Фиг. 1. Arduino Mega 2560. 

 
Следващата стъпка беше пробиване на дупки в PVC термопанела, в които 

монтирахме ултразвуковите сензори HC-SR04 и ги свързахме към микроконтролера. 

            Сензорите  HC-SR04 (Фиг. 2) регистрират наличието на обекти чрез ултразвук. 

Основно принципът им на работа е дифузен - сензорът се състои от излъчвател и 

приемник в един корпус, а обекта се регистрира чрез отразеният от  него и върнат 

обратно към сензора ултразвук. Ултразвуковите сензори монтирахме на определените 

от нас паркоместа, където отчитат тяхната заетост и информацията се визуализира на 
web приложението. 
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Фиг. 2. HC-SR04 [1]. 

 

           Монтирахме Infrared sensor (Фиг. 3), които използва инфрачервени лъчи, за да 

регистрира наличието на обекти.  

 

 

Фиг. 3. Infrared sensor. 

 

Бариерата на входно/изходния пункт създадохме, използвайки сламка, 

прикрепена към servo motor (Фиг. 4). Servo моторът е електродвигател, предназначен 

за привеждане в движение на устройства за управление. Предоставя прецизен контрол 

по линейни и ъглови позиции, скорости и ускорение. 

 

  

Фиг. 4. Servo мотор. 

 

Програмирахме бариерата, така че когато инфрачервеният сензор регистрира 

наличието на обект тя да се отвори. Монтирахме и IR receiver, които улавя 

инфрачервените лъчи на IR дистанционно (Фиг. 5), за да можем да контролираме 

бариерата и ръчно с натискане на бутон. 
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Фиг. 5. IR дистанционно. 

 

За осветление на паркинга използвахме LED лента (Фиг. 6) свързана към 
контролиращо реле и 12V адаптер на захранването. Тя е програмирана да осветява 

паркинга, когато бариерата се отвори. 

 

 
Фиг. 6. LED лента [2]. 

 

Създадохме и web базирано приложение (Фиг. 7), на което се извеждат 

данните от сензорите и можем да видим точно кои паркоместа са свободни. 

Приложението ще бъде достъпно в сайта на общината или в Google Play и App Store. 

 

 

Фиг. 7. Web приложение. 

 



 

„Информационни технологии и автоматика“, 2022, ISSN: 2815-3383 (online), ISSN: 2815-3375 (print) 
 

 

 

33 

 

 

Фиг. 8. Макет на „Смарт паркинг“. 
 

Заключение  

 Изготвеният макет на „Смарт паркинг“ (Фиг. 8) е напълно работещ и може да 

бъде реализиран в реална среда. В зависимост от разположението на паркинга и 

метеорологичните условия можем да използваме различни сензори, които отчитат 

заетостта на  паркоместата и да ги разположим на различни позиции. Можем да 

надградим функционалността на паркинга, като го обединим с други наши проекти, 

като  „Станция за измерване качеството на въздуха“. Тази станция може да бъде 
монтирана в закритите паркинги и да активира вентилационната система, когато 

отчете високи нива на замърсяване. Винаги можем да надградим функциите на 

паркинга и да вмъкнем нови технологии, които ще улеснят използването му.  

 

Литература  

[1]. HC-SR04: http://www.sensomat.info/sensors.ultrasonic.htm, 2022 

[2]. Arduino – NeoPixel LED Strip: https://arduinogetstarted.com/tutorials/arduino-
neopixel-led-strip, 2022 
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AUHYDROBOT2021 

 

Ученик 11 клас: Александра Умленска* 

ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил 

 

Резюме: Проектът представлява робот, който се задвижва от екологично чист 

източник на енергия. Включва добавки, които помагат за употребата му в 

модерното ежедневие. Той е в етап на разработка, като последният етап е 

постигнат теоретично и са направени практически тестове на самостоятелно 

създадени водородни клетки. 

 
Увод 

 Вдъхновението за проектирането на робот, който се задвижва от екологично 

чист източник на енергия, произлиза от нуждата за ефективно решение в модерното 

ежедневие и улесняване на прехода към автоматизация и роботизация. Той дава 

постоянен достъп до ключови компоненти, което допринася за широката му употреба.  

 Главната му цел е демонстрация на възможностите за употребата на ВЕИ и 

завършване на процеса на декарбонизация, тъй като смъртността от замърсяване на 

въздуха се оценява на над 6 милиона души годишно и има прогресивен спад на 
количествата изкопаеми горива. Той демонстрира и употребата на най-новите 

технологични решения чрез програмиране като HMI-a и контролерите, които са 

използвани. 

 

AUHydroBot2021 

           Целите на проекта за разработване на 

AUHydroBot2021 включват: улеснение на 

ежедневието чрез въвеждане на роботизация 
и екологични методи, употреба на 

безвъглеродно гориво, нормализиране на 

отношенията робот – човек, промяна в 

ежедневието, интересен и ефективен начин 

за изучаване на значението на екологията. 

             Възможностите за персонализиране 

на проекта чрез добавките обуславят 
различните му приложения – от робот-

асистент, рецепционист и други до приятел 

за деца и възрастни, който е представител и 

на нуждата от екологични решения. 

             Включва модул за дистанционно 

управление с 4 релейни изхода, скачащ код 

(KeeLoq) и 4 режима на работа – с 

прехвърляне, тригерно, за време, със 
задържане.   

 

           Фиг. 1. AUHydroBot2021. 
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Корпусът и шасито са етажирани и олекотени. Съставени са от профили, 

колела (ходови колела с ремъчна предавка), поликарбонат и алуминиеви кантове.    

             Добавена е камера с интелигентен режим на следене и релета с цел 

реверсиране на моторите, чрез които роботът се движи спрямо обекта. Той има и 

режим за ръчно управление чрез дистанционно или чрез приложението за управление 

на камерата Yoosee, което дава и възможно за обмен на звук и наблюдение. 

 За задвижването са използвани два мотор-редуктора и допълнително 
окабеляване, предварително симулирано на LTSpice. Създадени са чертежи на 

AutoCAD за цялостния вид на робота.  

 Захранването използвано до момента премина от 12V литиево-йонен 

акумулатор до хибридна комбинация между употребата на екологична слънчева 

енергия и резервен литиево-йонен акумулатор, за да бъде приспособен и към по-

неблагоприятни условия. 

 Към AUHydroBot2021 е добавено умно реле Zelio SR2 B121BD (с цел 

автоматизация и роботизация на процесите), което е програмирано чрез 
функционални блокови диаграми (FBD), HMI Magelis, моделиран с програмата Vijeo 

Designer, BBC Microbit (блоково програмиране) и таблет (с цел хуманизация, 

нормализиране на отношенията робот – човек и възможности за онлайн и офлайн 

достъп до документи, социални мрежи и други).  

 Теоретичното захранване е чрез водород с цел завършване на процеса на 

декарбонизация. Представено е от процеса електролиза – електролизна клетка и воден 

затвор, който възпира връщането на водорода към системата. Чрез топлината, 
получена при изгаряне на водород се загрява парогенератор и получената пара завърта 

парната турбина, чрез чието принудително завъртане се генерира електричество. 

Различните елементи от теоретичното захранване са създадени и тествани, като 

очакват скорошно взаимодействие. 

 

Чертежи и детайли 

 За да се съобрази как най-правилно и 

ефективно може да се получи цялостният 
проект, са създадени чертежи на AutoCAD, 

включващи конструкцията на робота и 

скици на ръка, като бяха поръчани за 

изработка специфични елементи. Създадени 

са електрически схеми на LTSpice. 

 

 

Фиг. 2. Чертеж на носач. 

Корпус и шаси 

 Корпусът и шасито са съставени от профили, колела, поликарбонат и 

алуминиеви кантове. Те са олекотени. Корпусът е съставен от няколко етажа, на които 

ще са разположени различните елементи на проекта. Ходовите колела са с ремъчна 

предавка. 

Модул за дистанционно управление 

Модул за дистанционно управление включва управлението на 4 релейни 

изхода скачащ код (KeeLoq) – 4 режима на работа – с прехвърляне, тригерно, за време, 

със задържане. 
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Камера  

 Приложението, с което се управлява камерата е Yoosee. Чрез него може да се 

наблюдава случващото се в реално време, да се проведе разговор или да се използва 

за предавател на звук.  

 Чрез интелигентния режим на камерата обектът, който се движи бива 

проследен. Добавени са релета с цел реверсиране на моторите  (промяна на посоката 

на въртене), благодарение, на които при съответното проследяване роботът се движи 
спрямо обекта. 

Практическо задвижване и захранване 

 За задвижването са използвани два мотор-редуктора и допълнително 

окабеляване, предварително симулирано на LTSpice.  

 Захранването използвано до момента премина от 12V литиево-йонен 

акумулатор до хибридна комбинация между употребата на екологична слънчева 

енергия и резервен литиево-йонен акумулатор, за да бъде приспособен и към по-

неблагоприятни условия. Соларната система се намира се на гърба на робота, има 
работно напрежение 12V и мощност 10 W, автономна е до 12 часа, пестенето на 

енергия се оценява на над 80%. 

Теоретичен механизъм на задвижване 

 Описанието на механизма е теоретично, но е създадена постановка за 

добиване на водород, и са проведени тестове.  

 Електролизна клетка 

Електролизната [2] клетка има 10 анодни и 10 катодни пластини с особена 
конфигурация. Всяка пластина с размер 6х4 см има работна повърхност 48 кв. см. При 

сила на тока 5А е очакван добив поне на 2 литра/минута Н с налягане до 0.3 бара.  

 С топлината получена при изгарянето на Н се загрява един миниатюрен 

парогенерагор и получената пара завърта парна турбина. За парна турбина се използва 

охлаждащ осев вентилатор. При принудителното му въртене той произвежда ток за 

зареждане батериите на робота. Това е достатъчно количество за захранване на 

задвижващите двигатели и електрониката. Парната турбина е въртяща се  топлинна 

машина, която преобразува кинетичната и топлинната, и има висок КПД. 
Воден затвор 

 Водният затвор представлява водно уплътнение, което предотвратява 

проникването на кислород от въздуха. Възпрепятства обратното протичане на газа 

обратно по тръбата [4]. 

Добавки 

 Добавките подпомагат употребата на AUHydroBot2021 в модерното 

ежедневие. Включват умно реле, контролер човеко-машинен интерфейс и таблет. 
 Умното реле Zelio SR2 B121BD [1] представлява електронен компонент, който 

се включва в електрическата верига и има функция на превключвател. Извършва 

изменение на изходната величина. Може да изпълнява различни функции и има за цел 

автоматизация на процесите. Програмиран е чрез функционални блокови диаграми. 

 HMI Magelis е човек-машинният интерфейс позволява комуникация между 

машината и човека. Съдържа тъчскрийн и е използван за характерни елементи и 

технологични действия, които човек извършва в ежедневието си като вход и изход от 

дадена система, часовник, системна конфигурация, смяна на език, задаване на 
потребител.  

 BBC Microbit-ът и таблетът допринасят за хуманния вид на робота, осигуряват 

постоянен достъп до социални мрежи, записки, интернет браузър и камера.  
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Приложение на проекта 

 Възможностите за персонализиране на проекта обуславят различните му 

приложения. Той може да бъде използван както в домовете ни, така и в хотелите като 

вече познатите роботи рецепционисти.  

 Персонализацията може да се извърши, както чрез контролерите, така и чрез 

допълнителни сензори. Безопасен е за употреба благодарение на водния „затвор“. 

Сегашната употреба на AUHydroBot2021 е демонстративна, затова не е програмиран 
да бъде специфично насочен към дадена сфера.  

 

Таблица 1. Приложения на AUHydroBot2021. 

Индустрия Тип Употреба 

Търговия Low-cost 
Гласово посрещане на потребителите и 

сензорен екран с меню 

Летища Low-cost Отговаря на запитвания за полети 

Банки Low-cost 
Чрез гласова навигация инструктира за 

банкови продукти 

Здравеопазване Low-cost 
Интеракция с пациенти в COVID-19 

отделения 

Търговия Low-cost Обикаля с рекламен борд 

Банки/ Търговия Low-cost 

Използва технология за разпознаване на 

лица на посетители, идентифициране на 

тяхната възраст, пол, емоционални нива и 

др. 

Летища Professional 
Консиерж роботи – посрещат пътници на 

летището 

Хотели Professional Рецепционист – посреща гости 

Събития Professional Насочва хора във фоайето преди събитие 

Търговия Professional Привлича хора към щанда 

Музеи Professional Предлага карта на музея/насочва хора 

 

Финансов бюджет 

 Общата стойност на AU HydroBot2021  е 1690 лв., но може да достигне 900 

лв., ако се въведе в масово производство. Стойността на проекта може да варира 

спрямо контролера, HMI-a и таблета. 

 Инвестицията е еднократна, тъй като материалите са устойчиви, 
електрониката е висококачествена, а механизмът на задвижване се нуждае единствено 

от неголеми количества вода. 

 

Заключение 

В заключение може да се каже, че водородът като гориво: 

• може да бъде неизчерпаем ресурс на енергия, 

• не съдържа въглерод, 

• безопасен е за използване при коректна употреба, 

• напълно екологично чист е, 

• представлява интерес за индустрията [3]. 

Проектът представлява робот, който се задвижва от ВЕИ. Включва добавки, 

които помагат за употребата му в модерното ежедневие. AUHydroBot2021 е в етап на 
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разработка. Целта му е запознаване на повече хора с нуждите на екологията, създаване 

на нов ефективен начин на захранване чрез екологично чисто гориво, който е 

приложим в модерното ежедневие. 
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THE PAST FUTURE BIKE  

 

Ученик 11 клас: Александра Умленска* 

ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил 

 

Резюме: The Past Future Bike представлява велосипед, с помощно задвижване 

чрез въздух с включени различни допълнения. Целта на проекта е насърчаване 

на колоезденето и приоритизиране на екологията. The Past Future Bike може да 

се използва и като обикновен велосипед, както и отговаря на стандартите за 

безопасност. 
 

Увод 

 Основно вдъхновението за реализиране на проекта за велосипед с помощно 

задвижване произлиза от нуждата за по-евтин, ефективен и екологичен начин на 
придвижване, тъй като годишно умират над 6 милиона човека от замърсяване на 

въздуха, което влошава и начина на живот.  

 Големи компании като Tata Motors, Пежо-Ситроен и други разработват 

пневматични автомобили, като това ще бъде все по-често използван метод за 

задвижване. Проектът „Hybrid Air” вече е реализиран. 

 Вдъхновението е повлияно и от градския транспорт в Ню Йорк и Париж през 

миналия век.  

Целта на проекта е да се използва екологично чист начин за по-бързо (от 
обикновено колело) придвижване в модерните градски условия. Идеята е също така 

да може да се изминават повече километри без колоездачът да се преуморява или да 

се налага да сменя скоростта на придвижване, защото в градски условия е най-добре 

да е равномерна. Въздухът е и единственото безплатно „гориво“, което може да бъде 

използвано и го има на всяка бензиностанция. Проектът е насочен и към намаляване 

на честите кражби на колела в някои градове, а също така представлява интересен и 

ефективен начин за изучаване на значението на екологията още от детска възраст. 
Въздухът като „гориво“: 

• въздухът е неизчерпаем ресурс на енергия, 

• използва се изцяло, без значение от състава му, 

• безплатен е и достъпен, като в бъдеще ще бъде още по-използван, 

• напълно екологично чист начин за придвижване е, 

• представлява интерес за автомобилната и машинострителната индустрия. 

 
The Past Future Bike 

 Вдъхновението е повлияно от градския транспорт в Ню Йорк през миналия 

век. Колелото е стар повреден модел „Украйна“, който беше ремонтиран.  За да се 
моделира механизмът на проекта са създадени чертежи на AutoCAD. За задвижването 

е използван двойно действащ пневматичен цилиндър, бутилка с въздух под налягане, 

механизъм от зъбни колела и вериги. Използва се енергията на сгъстения въздух, за 

да се извърши възвратно-постъпателно движение и в двете посоки, което се превръща 

във въртеливо. Бутилката от стомана има живот между 30 и 35 години и може да бъде 
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напълно рециклирана. Въздухът е неизчерпаем екологосъобразен ресурс на енергия, 

който е с широка употреба, безплатен и достъпен. 

Мощността на The Past Future Bike e 0.96 конски сили. Разходът е 1.4 ст./км.  

              Добавките към велосипеда са 

шпионска камера, аларма, соларна 

батерия, която може да служи и като 

допълнителен фар, стойка за телефон, 
километраж, на базата на рид ампула, 

който може да измерва скорост, 

изминато разстояние и други. 

Контролерът (тип BBC Microbit) 

съдържа трикове с три нива на трудност. 

За да създаде оптимални условия за 

колоездача, той е програмиран да 

измерва температурата, осветеността, 
налягането, пулса и нивото на шума. 

 

Фиг. 1. The Past Future Bike. 

 

Описание на колелото 

 Колелото е стар модел 

„Украйна“. Закупено е след дълго време 

употреба. Беше неизползваемо, 

ръждясало и неподвижно. Някои части 

бяха повредени – капли, гуми, седалка и 

други, затова ги замених. Колелото беше 

разглобено, изстъргано от старата боя и 

ремонтирано.  
 Боядисано е със специална боя 

тип хамелеон, която се изготвя от 

различни цветове и вторична част – 

гланц.  

 

Фиг. 2. Началото. 

Кормилото и други места са боядисани със сива боя. Колелото беше сглобено 

и тествано. 

Чертежи 

 За да се съобрази как най-правилно и ефективно може да се получи цялостният 

проект, са създадени чертежи на AutoCAD, включващи цялостния вид на колелото и 

скици на ръка. 

Механизъм на задвижване 

 За задвижването на механизма е използван пневматичен цилиндър и бутилка 

от хидрофорна помпа, която е 8 atm и е достатъчна за около пет минути работа на 

цилиндъра, но може да се използва и водолазна на 250 atm, която ще издържи повече 

от 1 час. Благодарение на цилиндъра, се задвижва веригата, която има връзка с 
прикрепените допълнително зъбни колелца. На колелото може да бъде поставен 

маркуч, свързан директно към компресор (както съм демонстрирала на видеата).  

 Използваният цилиндър е двойно действащ. Използва енергията на сгъстения 

въздух, за да извърши възвратно-постъпателно движение и в двете посоки. 

Благодарение на механизма, съставен от зъбни колела и вериги то се превръща във 

въртеливо. Според изпитване на такъв цилиндър ще издържи 40 000 000 цикъла без 

промяна.  
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 Бутилката от стомана има живот между 30 и 35 години, като след това може 

да бъде напълно рециклирана. Обезопасени са и са много по-безопасни от метановите 

и пропановите бутилки. Няма описан случай на взривяване на водолазна бутилка. 

Могат да се срещат единствено неизправности във вентила. Тя в много случаи е по-

безопасна от електрическата материя, която може да се взриви при определени 

условия. 

Детайли 

 Някои специфични части бяха поръчани за изработка – зъбни колела 

(допълнителните) и други метални елементи. 

Енергия за зареждане на бутилката 

• Енергията за зареждане на бутилката с въздух е сравнима като разход с тази 

на зареждане на акумулатора. 

• Тя е много по-ниска от тази за добиване на петрол (примерно). 

• За захранването на компресора може да се използва енергия от възобновяеми 

източници.  

Скорости и спирачки 

 Скоростта може да се регулира по много и различни начини. Пример е 

преместването на пластинката, която отговаря за връщането на буталото на 

цилиндъра. Има дросел за регулиране на скоростта. За да се запази ретро стилът на 

колелото няма добавени скорости и промяна в спирачките. Спирачката е тип контра и 
е единствено ремонтирана. 

Добавки към колелото 

 За да е в напълно модерен стил, са сложени някои добавки – малка шпионска 

камера, аларма, соларна батерия, която може да служи и като допълнителен фар, 

стойка за телефон, километраж, който може да измерва скорост, изминато разстояние 

и други, като е на базата на рид ампула, поставена на спиците на колелото. Те са 

поръчани готови. 

Мощност  

 Имаме пневматичен цилиндър с диаметър на буталото 3.2 см . Площта му е 8 

кв. см.  Бутащата сила на цилиндъра е равна на произведението от площта и 

налягането в бара. Силата е 8×6×10 = 480 N (нютона). Рамото, на което се прилага тази 

сила е 0.05 метра. Въртящият момент към оста на колелото е 24 N.m.  Обиколката на 

колелото е 0.63 × 3.14 = 1.98 метра. При скорост 25 км./час то прави 12 600 оборота за 

час или 210 об./мин.  

 Мощността в конски сили е въртящият момент х обороти в мин. разделено на 
5252 или 24 × 210 / 5252 = 0.96 конски сили. 

Контролер и софтуер 

 Контролерът, който е добавка е с цел забавление за по-напредналите или 

начинаещите ездачи и за тези, които биха искали да се развиват в бъдеще в trick 

cycling-а. Той е тип BBC Microbit [1]. За да създаде оптимални условия за колоездача, 

той, благодарение на добавки, свързани към него, е програмиран да измерва 

температурата, осветеността, налягането, пулса и нивото на шума. 

Бъдещо развитие и принос  

 Личният принос към тази идея е цялостната промяна на устройството на 

задвижване на колелата, които са захранвани от въздух.  

 За направата на материалната част и проекта личният принос е цялостен, тъй 

като е започнато от самото начало на изработка.    
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Уникалното за него е, че: 

• е направено от стар модел колело,  

• съдържа контролер,  

• може да се използва като обикновено колело. 

 За бъдещо развитие може да се добави втори механизъм, благодарение, на 
който, когато се въртят педалите въздухът в бутилката ще се презарежда. Тази идея 

не е представяна и изпълнявана до този момент. Целта ще бъде да може да бъде 

използвано повече време без да е нужно презареждане. 

 Важна част от бъдещото развитие на проекта ще бъде и демонстрацията му 

пред обществото. Целта му е освен представяне на бъдещите му възможности за 

употреба, така и запознаване на повече хора с екологичните проблеми, тъй като 

замърсяването на въздуха причинява освен здравословни проблеми, в някои случаи и 

смърт (приблизително 6 млн. души годишно).  
 В бъдеще може да се добавят още сензори и допълнения като сензор за 

засичане препятствия на пътя, допълнение за запазване на равновесие и други.  

Може работата на контролера също да бъде развита, като бъде добавен още един 

контролер или напълно се промени софтуерът на сегашния.  Благодарение на него 

може да се създаде синхронна работа на добавките.  

Безопасност 

 Проектът отговаря на стандартите за безопасност. Добавени са 
светлоотразителни части, светещи капачки на вентилите и звънец.  

 Колелото е изпробвано многократно в различни условия и с различен тип на 

каране, включително и по показаните на инструкцията за употреба на контролера 

трикове.  

Разход  

 При проба с обикновен компресор (тип бутален) за три минути се достигат 6 

бара в цилиндър с обем 130 литра и двигател с мощност 2.2 kW. При бутилка с обем 

12 литра ще се консумира 0.01 kW.  
 При дневна тарифа на тока от 14 стотинки за kWh, цената за пълнене на 12 л. 

бутилка с налягане 6 бара ще е 0.14 стотинки. 

 С такава бутилка ще изминем между 100 м. и 150 м. Разходът е около 1.4 

стотинки на километър.  

Финансов бюджет 

 Стойността на проекта може да варира спрямо вида на бутилката, колелото, 

вида на цилиндъра. 
 Приблизителната стойност на The Past Future Bike е 730 лв. Ако този тип 

колело започне да се произвежда масово, цената ще бъде под 600 лв. на продукт. 

Инвестицията е еднократна, тъй като се използват устойчиви материали. 

 

Заключение  

Проектът е реализиран в рамките на няколко месеца, като започна със 

зараждане на идеята, разучаване на нуждите на модерния град и извършване на 

описаните стъпки. The Past Future Bike има обществено, образователно, природно и 
техническо значение. 

 

Литература:  

[1]. BBC Microbit: https://erelement.com/microbit/microbit-v2 
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СТАНЦИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА 

 

Ученици 11 клас: Георги Темелков, Едвин Пеев, Любен Аратлъков 

Ръководител: инж. Атанас Савов* 

Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев, 

Клуб „Роботика НПГ“ 

 

Резюме: Представя се една разработка на модерна иновация в следенето на 

качеството на въздуха по улиците, като идеята е базирана на новите тенденции 

в „Индустрия 4.0“. На конструкцията са монтирани различни сензори. 

Станцията извършва измервания на метеорологичните условия и следи 

качеството на въздуха. За управлението и извеждането на данните използваме 

web интерфейс, създаден от нас. Нашия проект намира приложение в градски 

зони, училищни и индустриални райони. 

 

Увод 

Целта на проекта е да изградим станции, които да следят качеството на 

въздуха на определени места в градовете. С този проект може да се каже, че навлизаме 

една крачка напред в реализирането на един умен град. Чрез сензори измерваме 

температурата и влажността на въздуха, както и количеството прахови частици и 

въглероден диоксид. За измерване на  температура и влажност използваме сензор - 

DHT-11, за измерване на прахови частици Sharp Dust Sensor и за измерване на 

различни газове - SGP30. Има разработени и реализирани подобни станции за 

измерване качеството на въздуха. Нашият проект е достъпен за всеки един потребител 

на интернет. Цената за изграждане на  една от нашите станции е много ниска в 

сравнение с реализираните до момента. Това позволява масово производство. 

 

Методи  

Проектът е реализиран в кабинета  по „Роботика“ в НПГ „Димитър Талев“ - 

гр. Гоце Делчев. Използваните електронни компоненти са микроконтролер ESP8266 

NodeMCU, сензор за температура и влажност DHT-11, сензор за прахови частици 

Sharp Dust Sensor и сензор за измерване на газове SGP30. Цялата електроника на 

проектът е разположена в защитна обвивка изградена от PVC тръба. След 

многократни тестове в реални условия е установено, че няма достатъчна циркулация 

на въздуха и е намерено решение, като е поставен вентилатор, който спомага 

въздушния поток и  не въздейства на измерванията. 

 

Разработване на станция за измерване на качеството на въздуха  

Изграждането на проекта започна с  тестване на различни сензори и намиране 

на най-оптималните и подходящи за условията на работа. Използвахме 

микроконтролер ESP8266 NodeMCU (Фиг. 1), на който е качен кодът за контрол на 

цялата система. Избран е този микроконтролер поради високата му издръжливост на 

метеорологични условия и наличието на Wi-Fi комуникационен модул. За 
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програмиране на микроконтролера  използвана средата за разработка Arduino IDE, 

която се базира на програмният език C++ [1]. 

            

Фиг. 1. Микроконтролер ESP8266 NodeMCU. 

 

За измерване на количеството прахови частици във въздуха е използван Sharp 

Dust сензор (Фиг. 2). Това е оптичен сензор, предназначен да отчита количеството 

прахови частици. Инфрачервен излъчващ диод и фототранзистор са разположени 

диагонално в това устройство, за да му позволят да открие отразената светлина от 

прах във въздуха  [2].  

 

 

Фиг. 2. Сензор Sharp Dust [2]. 

 
За измерване на температурата и влажността е използван цифровият сензор 

DHT11 (Фиг. 3). DHT11 е цифров сензор за измерване на температура и влажност. 

Сензорът използва капацитивен датчик за влажност и термистор за измерване на 

параметрите на заобикалящия го въздух. 
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Фиг. 3. Сензор DHT11. 

 

За измерване на различни газове във въздуха е използван сензорът SGP30 

(Фиг. 4). С този сензор се измерва качеството на въздуха – общите летливи органични 

съединения (TVOC) и еквивалентен CO2 (eCO2). Сензорът прави базова компенсация 

в реално време, за да даде най-точните показания, само с 10-15% граница на грешка и 

минимално отклонение във времето [3]. 

  

Фиг. 4. Сензор SGP30. 

 

Чрез Wi-Fi връзка микроконтролерът се свързва към уеб интерфейс (Фиг. 5; 

Фиг. 6), на който се извеждат данните от използваните сензори. 
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Използвани са графики за визуализация на данните, текст индикиращ 

качеството на въздуха. Всяка една свързана станция се поставя на карта с точни 

координати.  

Уеб интерфейсът съхранява получените данни в масиви, които по-късно могат 

да бъдат използвани за направата на анализи и доклади. 

 

 

Фиг. 5. Уеб Интерфейс. 

 

  

Фиг. 6. Уеб Интерфейс – изглед от високо на града. 
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Фиг. 7. Станция. 

Заключение 

Станцията за измерване на качеството на въздуха (Фиг. 7) е напълно работеща 

и може да бъде реализирана в реална среда. Може да намери приложение в големи и 

малки градове, училища и детски градини, в работни помещения/офиси, в дома на 

хората. Поради наличието на уеб интерфейс лесно могат да бъдат направени анализи 

и доклади относно качеството на въздуха в диапазон от време. Могат да се забележат 

замърсители на въздуха и да се предприемат съответните мерки. 

В зависимост от това, къде ще се използва станцията, тя може да бъде 

надграждана и променяна. Има възможност да бъде енергонезависима, чрез 

използването на слънчеви панели и батерия за захранване. Може да бъдат добавени 

сензори, измерващи нивата на различни замърсители на въздуха. 

 

Литература 

[1]. Микроконтролер ESP8266 NodeMCU: 

https://erelement.com/wireless/nodemcu, 2022 

[2]. Sharp Dust Sensor: https://www.sparkfun.com/products/9689, 2022   

[3]. Сензор SGP30: https://elmwoodelectronics.ca/products/sgp30-air-quality-

sensor-breakout, 2022 
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СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО ВЪГЛЕРОДЕН 

ОКСИД В ОТКРИТИ И ЗАКРИТИ ПРОСТРАНСТВА 

 

Ученик 11 клас: Борис Кисьов 

Учител: маг. инж. Росен Витанов* 

Технологично училище Електронни системи към  

Техническия университет - София 

  

Резюме: Системата за наблюдение на количеството въглероден оксид е 

реализирана чрез LoRaWAN gateway ( шлюз ) и модул с газов сензор. LoRa е 

нискочестотен протокол за пренос на данни на големи разстояния.  LoraWAN 

шлюзът е свързан към The Things Network, където данните са визуализирани. 

Модулът е изграден от Arduino Uno, газовия сензор MQ-09 и  LoRa SX1276. 
  

Увод 

 България е една от най-замърсените страна в Европа през последните три 

години. Според Световната здравна организация замърсяването на въздуха е най-

голямата екологична заплаха за общественото здраве. Целта на проекта е да се следи 

количеството въглероден оксид в атмосферата. 

 Въглеродният оксид (CO) е невидим газ без мирис и вкус. Той се отделя при 

горенето на автомобилно гориво, печки, фенери, и др. На закрити пространства той 

запълва стаята равномерно, затова измерването му може да се случи навсякъде в 

стаята.  

 Поради невъзможността от засичането му без уреди, човек може да се отрови 

и постепенно задуши дори без да разбере. Постепенно ще започне да заспива и ако не 

бъде изкаран от помещението това ще доведе до смърт. Годишно честота на отравяне 

с въглероден оксид в момента може да се оцени на 137 случая на милион население, 

от които 4.6 са смъртни случаи [1]. Най-честите симптоми на отравяне с въглероден 

оксид са главоболие, световъртеж, слабост, разстроен стомах, повръщане, болка в 

гърдите и дезориентация. 

 Единственият начин за предотвратяване на интоксикация с въглероден оксид 

е инсталирането на сензори, които отчитат наличието му.  

 

Система за наблюдение на количеството въглероден оксид в открити и 

закрити пространства 

 Целта на проекта е създаването на модул, измерващ CO, като модула може да 

бъде многократно произведен и поставен в закрити и открити пространства. Трябва 

да бъде създаден LoRaWAN gateway, към който ще бъдат изпращани данните от 

всичките модули. Този шлюз ще бъди свързан към The Things Network, от където 

навсякъде по света ще може да се наблюдават измерените данните. Блокова схема на 

устройството е показана на Фиг. 1. 

Примери за детектори на CO, които могат да бъдат свързани в мрежа са: Bosch 

Smart Home smoke detector, X-Sense SC07 Smoke CO Detector, SEBSON Carbon 

Monoxide CO Detector и др. 
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Модулът за измерване на въглероден оксид е изграден от Arduino Uno R3, към 

който е свързан LoRa SX1276 (предавател-получател модул) и за изпращането на 

данните и MQ-07 сензор за измерване на въглеродния оксид. 

На Фиг. 2 е представена принципна електрическа схема на свързване на 

елементите на системата за наблюдение на количеството въглероден оксид в открити 

и закрити пространства. 

LoRaWAN Gateway е изграден от Raspberry Pi 3 Model B+, RAK2287 LPWAN 

Concentrator, RAK2287/RAK5146 Pi HAT свързан към 40-пиновата шина, micro SD 

карта, на която е инсталирана операционната система и LoRa и GPS антени [3]. На 

Фиг. 3 е показан LoRa gateway използван в текущата система. 

Шлюзът трябва задължително да бъде поставен на открито, заради GPS 

антената, като по възможност да е на високо място. При успешно инсталиране на 

шлюза той ще бъде показан в The Things Network, където ще може да се наблюдават 

данните [2]. The Things Network е глобална мрежа, която е съвместима с IoT (Internet 

of Things) и позволява обединяването и създаването на мрежи и устройства 

използващи LoRaWAN. 

 

 

Фиг. 1. Блок схема на проекта. 
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Фиг. 2. Принципна електрическа схема. 

 

 
Фиг. 3. LoRa Gateway. 
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Заключение 

Проектът представлява LoraWAN gateway предназначен за отчитане на 

качеството на въздуха в София. Създавайки още една LoRa  мрежа в България, се дава 

възможност за реализирането на множество други проекти, в които се изисква 

комуникация на далечни разстояния с ниска консумация на енергия.  

Проектът може да бъде разработен като система за засичане на пожари. При 

горенето на почти всички материали се отделя въглероден оксид. Това означава, че 

при наличието на пожар системата може да сигнализира на момента и да бъдат 

предприети мерки.  

Места, на които е препоръчително да бъдат инсталирани модули за отчитане 

на въглеродния оксид: в колата - задушаването от CO в кола при оставено работещо 

отопление е една от най - честите причини за задушаване, в сгради предразположени 

към пожари, на улици и кръстовища с повишена автомобилна активност, у дома и др. 
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Резюме: В този доклад са разгледани възможностите за създаване на 

хардуерно или още физическо портмоне за криптовалути. Проектът носи 

името Crypto Pi.  Портмонето е направено от материали и части, които са 

общодостъпни и са бюджетни. Портмонето е върху платка на Raspberry Pi, а 

външният калъф е направен чрез 3D принтиране. Портмонето е базирано на 

Trezor Model One. Нашето портмоне е сравнително лесно за реализация и 

сравнително евтино за закупуване на частите. 
 

Увод 

Избрахме да разработим този проект, понеже искахме да изследваме 

възможностите и бъдещето на този тип разплащания. Самият проект има за цел да 

покаже как работят криптовалутите, как и къде може да се съхраняват. Нека да 

започнем с това какво са криптовалутите. Криптовалутите са алтернатива на фиатните 

пари - така познатите ни долар, евро, лев и т.н. [1]. Криптовалутите могат да бъдат 

различни по вид и по мрежа. Например Ethereum е разработен върху ERC20 мрежата, 

а Binance Coin - върху BSC мрежата. Естествено това е малък дял от всичките мрежи 

и криптовалути [2]. Има и доста други криптовалути, базирани на различни мрежи. 

Основната идея на криптовалутите е да улеснят плащанията между различни хора и 

самите финансови операции да бъдат извършвани без посредник. По този начин се 

подобрява и анонимността на потребителите. Идеята за криптовалута се заражда през 

2011 г., когато е била пусната и първата криптовалута - Bitcoin, от анонимния създател 

Сатоши Накамото. След това се появяват нови и нови проекти за различните нужди 

на хората. Измежду множеството криптовалути, основните две, които са се утвърдили 

като най-популярни, са Bitcoin и Ethereum. Естествено, има и много други, които се 

използват масово, като Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Monero и др. [3]. Тези 

криптовалути изпълняват различни функции. Има криптовалути за бързи плащания, 

за анонимни плащания, за по-големи суми или за по-малки суми. Но едно ги 

обединява и това е, че всички са на блокчейн. А самият блокчейн е система, която 

проверява истинността и валидността на транзакциите и след определени проверки 

изпраща дадената сума на получателя [4]. Предимствата на тази система е, че 

предоставят голяма сигурност на трансакциите. За да бъде проверена една трансакция, 

трябва определен брой компютри, разположени по целия свят, да потвърдят за 

наличието на изпратената сума. Друго предимство на блокчейна е, че той работи 

денонощно, което позволява изпращането и приемането на каквато и да е 

криптовалута по всяко време на денонощието. Също така благодарение на блокчейна 

се генерират и различните портмонета, в които се съхраняват криптовалутите. Самото 

портмоне служи, за да изпрати и/или да получи криптовалути. Определена парола е 

генерирана на случаен принцип и тя представлява множество от 12 или 24 думи. След 
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декриптирането се получава поверителен ключ (private key). Понеже е по-лесно да се 

запомнят и/или запишат 12 или 24 думи отколкото дълъг и сложен private key, затова 

се е наложило този тип на защита. Самият адрес за получаване на криптовалутите 

представлява публичен ключ (public key). Той може да бъде сменен по всяко едно 

време, като това не променя поверителния ключ, така се гарантира по-голяма 

анонимност. Тази процедура обикновено се извършва от портмонето, след всяка една 

трансакция. А самото портмоне бива два вида: топло или студено. Като топлите 

портмонета могат да бъдат инсталирани на телефон и/или на компютър. 

Предназначени са за малка сума пари и за ежедневна употреба. Те дават много повече 

опции и поддържат повече криптовалути, но за сметка на това са по-уязвими. Видове 

топли портмонета са Exodus, Unstoppable и доста други. Студените портмонета от своя 

страна биват под формата на флашка. Понеже са на хардуерно (физическо) 

устройство, те се наричат хардуерни портмонета или физически портмонета. Те 

предоставят много повече защита и сигурност за потребителя. Хардуерните 

портмонета са полезни за хора, които притежават голяма сума в криптовалути. И също 

така за всеки, който предпочита хардуерно, пред софтуерно портмоне. Основните две 

марки хардуерни портмонета са Trezor и Ledger [5]. Като Trezor поддържа по-малък 

брой криптовалути, но е open source и са обикновено по-евтини. Ledger поддържат 

повече криптовалути, но са по-скъпи и са със затворен код. Различните портмонета 

имат съответните характеристики, които определят техните предимства и 

недостатъци. В зависимост от нуждите на потребителя, трябва да се направи анализ, 

за да може отделния потребител да получи правилния продукт за него [6].  

 

Методи 

Crypto Pi е построено върху платка на Raspberry Pi Zero и е базирано на 

фърмуера на Trezor. Кодът на Trezor е с отворен код, което позволява и създаването 

на Crypto Pi. Понеже портмонето Crypto Pi е базирано на фърмуера на Trezor, то Cryptp 

Pi получава и всичките ъпдейти, които има Trezor Model One. По този начин 

портмонето може да се използва за по-дълъг период от време достатъчно сигурно. 

Частите които са нужни за построяването на портмонето са следните: 

- Raspberry Pi Zero – платката, върху която е построено портмонето;  

- SD карта – служи за съхраняване на криптовалутата; 

- бутони  - използват се за избиране на определените опции; 

- OLED Дисплей - служи за визуализиране на информацията; 

- 3D принтиран калъф  - придава удобство и портативност на портмонето. 

Портмонето може да се реализира, като не се включват OLED Дисплей и 3D 

принтирания калъф. Вместо тях може да се използва HDMI кабел и монитор, когато е 

необходимо да се използва. Препоръчително е капацитета на SD картата да е 8 или 16 

GB, както и самата карта да е от утвърден производител. Понеже, ако картата изгори 

и не се пази паролата или поверителния ключ, то няма да може да се възстановят  

изгубените средства. 

 

Crypto Pi  

Crypto Pi е хардуерно портмоне, което е базирано на Trezor Model One. Самото 

портмоне има различни предимства и съответно има всичките преимущества на Trezor 

Model One. Част от предимствата са, че портмоне има различен набор от криптовалути 

- Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Dash и други. Портмонето може да се 

използва чрез Trezor Sute, както и чрез други софтуерни решение, които позволяват 
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менажирането му. Също така то може да бъде използвано и за U2F ключ, PGP ключ, 

както и за мениджър на пароли. Едно от големите предимства на Crypto Pi е, че цялата 

информация се съхранява на SD карта, която може да бъде използвана и друго 

устройство. Тоест криптовалутите могат да бъдат достъпни и чрез друго Raspberry Pi 

Zero. Това гарантира допълнителна сигурност, ако нещо се случи с платката. Друго 

предимство е, че цената да се сглоби Crypto Pi не надхвърля 30$. За сравнение цената 

на Trezor Model One е 75$, което прави проекта икономически издържан. 

На Фиг. 1 е показано крайният продукт – хардуерен портфейл Cripto Pi в 

изпринтеният специално за целта 3D калъф. До него, на Фиг. 2 е показано как 

изглежда Cripto Pi без калъфа. 

 

  
Фиг. 1. Crypto Pi в 3D калъф. Фиг. 2. Crypto Pi без калъф. 

 

 

На Фиг. 3 е показано изображението на екрана, което потребителя вижда при 

работещо приложение, а Фиг. 4 представлява менюто за въвеждане на паролата за 

Cripto Pi, така че да може да разполагате с финансите си по всяко едно време. 

 

 



Информационни технологии и автоматика“, 2022, ISSN: 2815-3383 (online), ISSN: 2815-3375 (print) 
 

 

 

55 

 

 
 

Фиг. 3. Изображение от екран на 

Crypto Pi. 

Фиг. 4. Меню за въвеждане на парола 

за  Crypto Pi. 

 

Заключение  

Crypto Pi е интересен, занимателен и полезен проект. Той има за цел да покаже 

как работят криптовалутите, blockchain и различните портмонета. Crypto Pi няма как 

да замени утвърдените производители на хардуерни и софтуерни портмонета и ви 

съветваме задължително да запишете вашата парола и/или private key преди да 

използвате Crypto Pi. Но въпреки това смятаме, че такива проекти ще намират все по-

голямо място в индустрията на криптовалутите. 
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Резюме: Мобилно приложение, чрез което ще можете да получавате 

информация за земеделска култура, която може да се отглежда на дадена 

територия. Тя ще има възможност да работи с географски карти на 

съответния регион. След като се локализира региона и му бъде зададена 

съответната земеделска култура, системата автоматично ще дава информация 

дали може да се отглежда или не. 

    

Увод  

  Живеем в един постоянно променящ се свят, населяван все повече от 

безпилотни апарати, роботи и дистанционно управлявани машини, където виртуални 

среди и физически пространства стават все по-тясно свързани. Съвременните 

технологии навлизат все по-мощно в земеделието, предлагайки решения за така 

нареченото „интелигентно земеделие“. Интелигентното земеделие е изключително 

обширна област, в която могат да бъдат решавани широк спектър от задачи: 

● Оптимално използване и пестене на водните ресурси; 

● Опазване и минимално натоварване на околната среда с вредни вещества; 

● Намаляване на разходите на земеделските стопани; 

● Подобряване управлението на почвите; 

● Намаляване емисиите от парникови газове; 

● Подобряване на биологичното разнообразие и създаване на по-здравословна 

околна среда за земеделските стопани и  граждани. 

Достъпът до различни типове данни свързани със земеделието ни дават 

възможност да вземаме точни решения за справяне на проблемите свързани със 

земеделските култури. 

Прилагането на природосъобразни методи за обработка на земята и 

отглеждане на екологично чисти продукти сред малките земеделски стопанства е 

една от основните цели на развитието на устойчивото земеделие. 
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Методи  

● картографски методи; 

● работа с геобаза данни; 

● анализиране на агро данни за земеделски култури; 

● екологично съобразни методи; 

● информационно-комуникационни технологии; 

● използване на дигитални решения в земеделието. 

Научните изследвания и внедряване на новите технологии ще помогнат 

развитието на земеделието като високотехнологична, устойчива, високопродуктивна 

и атрактивна сфера от българската икономика, която ще спомогне за подобряване на 

условията на живот на земеделските стопани и на селските райони като цяло. 

Това става възможно с използването на съвременните технологии за 

увеличаване количеството и качеството на продуктите – сензори за сканиране на 

почвата, водата, светлината, влажността, управление на температурата, 

специализирани софтуерни решения, насочени към ферми, автоматизация, анализ на 

данни, които да служат за вземане на решения и планиране. 

Така фермерите ще могат да наблюдават условията на полето по всяко време, 

дори и когато физически не са на място, където са насажденията, и да вземат в 

реално време стратегически решения за цялото си стопанство или за отделни 

култури на базата на анализ от полето. 

Ние се присъединяваме към концепцията „Интернет на нещата“  - базирана 

на идеята, че в близко бъдеще всички устройства ще са свързани в мрежата – от 

домашните електроуреди, през устройствата в офиса до производствените линии в 

заводите. Така всяко от тях може да бъде управлявано чрез интернет. Почти всички 

нови устройства, които се произвеждат, са „умни“ и като такива са част от „IoT“ – 

Интернет на нещата. Всяко едно от тях може да бъде настройвано и управлявано 

дистанционно, а някои устройства могат да бъдат свързани едно с друго и да работят 

в синергия. Тази концепция може да изключи необходимостта от участие на човека в 

част  от действията и операциите. В Интернет на нещата, всяко устройство си има 

различно предназначение. Много от тях се използват за събиране на данни. Тази 

концепция е наречена „Следващата индустриална революция“, тъй като тя променя 

начина, по който хората живеят, работят и пътуват. Благодарение на нея ние можем 

да подобрим и начина си на живот, да съхраним традициите в земеделието и да ги 

продължим за бъдещите поколения [1]. 

Индустриите, засегнати от Интернет на нещата са – селско стопанство, 

инфраструктура, производство, отбрана, търговия на древно, нефт и добив на 

суровини, интелигентни сгради, умни градове, здравеопазване.  

Развитието на устойчиво, интелигентно и прецизно земеделие сред малките 

земеделски стопанства ще възроди и съхрани грижата за земята.  

Нашата идея е да създадем мобилно приложение, с което точно да се 

локализира даден земеделски ресурс [1].    

 

Какво представлява локацията на земеделски ресурси? 

● Мобилното приложение, което ще дава информация за това, каква 

земеделска култура може да се отглежда на дадена територия; 

● Приложението работи с географски карти на съответния регион; 
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● След като се локализира региона и му бъде зададена съответната земеделска 

култура, приложението автоматично ще дава информация дали може да се 

отглежда или не. 

Защо това е важно? 

С умно земеделие може да се спестят до 85% от използваната вода, 50% от 

разходите за енергия, да има с 40% по-високи добиви при намалени разходи за тор и 

до 60% по-малко загуби. Продукцията става био, разходите се свиват, печалбата е 

по-голяма, а трудът не е така тежък [3]. 

Изкуственият интелект ще допринесе за развиване на модерно, ефективно, 

базирано на знание и опит, селско стопанство, с което да се повиши качеството на 

храната и да се съхранят природните ресурси [2]. 

 

Модел на решението: 

● Приложение, което  всеки  човек ще има на своето мобилно устройство; 

● Достъп до полезна и ефективна информация свързана с различни земеделски 

култури; 

● Мобилното приложение заедно с GPS локализация автоматично ще може да 

извежда данни за избраната от нас земеделска култура; 

● Мониторинг на земеделската земя; 

● Спестяване на разходи; 

● Рационално използване на природните ресурси; 

● Опазване на околната среда. 

Във все по-глобализиращия се свят хората отделят много повече внимание на 

здравословния начин на живот. Подобрява се здравната култура по отношение на 

диети, физическа активност, рекреация и др. Във високоразвитите страни 

населението изразходва значима част от средствата си за спортни занимания, 

здравословни култури, процедури и по-качествена храна. С развитието на науката и 

средствата за комуникация получаваме достъпна информация кои храни са полезни 

и кои вредни за нас. Изследванията показват често почти „магически“ свойства на 

храни, които тонизират, подмладяват и  възстановяват човешкото тяло.  

В забързания свят, в който живеем, притока на бежанци и мигрантите, които 

се върнаха в родината си, е наложително с един клик на бутона да знаеш, какво може 

да се отглежда около теб [2]. 

Примерна култура, която можем да отглеждаме на територията на България е 

трюфелът показан на Фиг. 1, а примерна територия, където той може да вирее добре 

е област Тутракан (Фиг. 2). 
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Фиг. 1. Трюфел – „Екзотичен бизнес за търпеливи хора“. 

 

 
  Фиг. 2. Тутракан – подходяща територия за отглеждане на трюфели. 

       
Заключение  
„Наврели сме се в най-хубавото място на света, но никога не сме знаели да 

печелим от земята, която Господ ни е отредил.“ - Атанас Буров. 
       Използването на дигиталното земеделие сред малките земеделски стопани 

ще намали разходи, могат да се прогнозират рисковете от загуби и ще увеличи 

добива [4]. 
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ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА ЛОКАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ 

РЕСУРСИ  

 

Ученици 11 клас: Габриел Гърбов, Ина Хавова, Виктория Божкова 

Учител: Галина Радкова* 

СУ „Бачо Киро”, гр. Павликени, ул. „Кирил и Методий“ № 53 

 

Резюме: Информационна система, чрез която ще можете да получавате 

информация за земеделска култура, която може да се отглежда на дадена 

територия. Тя ще има възможност да работи с географски карти на 

съответния регион. След като се избере региона и му бъде зададена 

съответната земеделска култура, системата автоматично ще дава информация 

дали може да се отглежда или не. 
 

 Увод 

Живеем в един постоянно променящ се свят, населяван все повече от 

безпилотни апарати, роботи и дистанционно управлявани машини, където виртуални 

среди и физически пространства стават все по-тясно свързани. Съвременните 

технологии навлизат все по-мощно в земеделието, предлагайки решения за така 

нареченото „интелигентно земеделие“. Интелигентното земеделие е изключително 

обширна област, в която могат да бъдат решавани широк спектър от задачи: 

• Оптимално използване и пестене на водните ресурси; 

• Опазване и минимално натоварване на околната среда с вредни вещества; 

• Намаляване на разходите на земеделските стопани; 

• Подобряване управлението на почвите; 

• Намаляване емисиите от парникови газове; 

• Подобряване на биологичното разнообразие и създаване на по-здравословна 

околна среда за земеделските стопани и  граждани. 

Достъпът до различни типове данни свързани със земеделието ни дават 

възможност да получим точни решения за справяне на проблемите, свързани със 

земеделските култури. 

Прилагането на природосъобразни методи за обработка на земята и 

отглеждане на екологично чисти продукти сред малките земеделски стопанства е 

една от основните цели на развитието на устойчивото земеделие. Някои от тези 

методи са: 

• картографски методи; 

• работа с геобаза данни; 

• анализиране на агро данни за земеделски култури; 

• екологично съобразни методи; 

• информационно-комуникационни технологии; 

• CMS (Системи за управление на съдържание) - WordPress; 

• използване на дигитални решения в земеделието. 
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Научните изследвания и внедряване на новите технологии ще помогнат за  

развитието на земеделието като високотехнологична, устойчива, високопродуктивна 

и атрактивна сфера от българската икономика, която ще спомогне за подобряване на 

условията на живот на земеделските стопани и на селските райони като цяло.                                                                      

Това става възможно с използването на съвременните технологии за 

увеличаване количеството и качеството на продуктите – сензори за сканиране на 

почвата, водата, светлината, влажността, управление на температурата, 

специализирани софтуерни решения, насочени към ферми, автоматизация, анализ на 

данни, които да служат за вземане на решения и планиране. 

Така фермерите ще могат да наблюдават условията на полето по всяко време, 

дори и когато физически не са на място, където са насажденията, и да вземат в 

реално време стратегически решения за цялото си стопанство или за отделни 

култури на базата на анализ от полето. 

Ние се присъединяваме към концепцията „Интернет на нещата“  - базирана 

на идеята, че в близко бъдеще всички устройства ще са свързани в мрежата – от 

домашните електроуреди, през устройствата в офиса до производствените линии в 

заводите. Така всяко от тях може да бъде управлявано чрез интернет. Почти всички 

нови устройства, които се произвеждат, са „умни“ и като такива са част от „IoT“ – 

Интернет на нещата. Всяко едно от тях може да бъде настройвано и управлявано 

дистанционно, а някои устройства могат да бъдат свързани едно с друго и да работят 

в синергия. Тази концепция може да изключи необходимостта от участие на човека в 

част  от действията и операциите. В Интернет на нещата, всяко устройство си има 

различно предназначение. Много от тях се използват за събиране на данни. Тази 

концепция е наречена „Следващата индустриална революция“, тъй като тя променя 

начина, по който хората живеят, работят и пътуват. Благодарение на нея ние можем 

да подобрим и начина си на живот, да съхраним традициите в земеделието и да ги 

продължим за бъдещите поколения [1].    

Индустриите, засегнати от Интернет на нещата са – селско стопанство, 

инфраструктура, производство, отбрана, търговия на древно, нефт и добив на 

суровини, интелигентни сгради, умни градове, здравеопазване. Развитието на 

устойчиво, интелигентно и прецизно земеделие сред малките земеделски стопанства 

ще възроди и съхрани грижата за земята. Нашата идея е да създадем мобилно 

приложение (Уеб базирана платформа, система, портал), с което точно да се 

локализира даден земеделски ресурс [1]. 

 

 Какво представлява локацията на земеделски ресурси? 

• Уеб базираната платформа ще дава информация за това, каква земеделска 

култура може да се отглежда на дадена територия; 

• Системата работи с географски карти на съответния регион. 

След като се локализира региона и й бъде зададена съответната земеделска 

култура, платформата автоматично ще дава информация дали може да се отглежда 

или не. 

 

Защо това е важно?  

С умно земеделие може да се спестят до 85% от използваната вода, 50% от 

разходите за енергия, да има с 40% по-високи добиви при намалени разходи за тор и 

до 60% по-малко загуби. Продукцията става био, разходите се свиват, печалбата е 

по-голяма, а трудът не е така тежък [3]. 
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Изкуственият интелект ще допринесе за развиване на модерно, ефективно, 

базирано на знание и опит, селско стопанство, с което да се повиши качеството на 

храната и да се съхранят природните ресурси за идните поколения [2]. 

 

Модел на решението 

• Уеб базирана система, която  всеки  човек ще има достъп от своето мобилно 

устройство; 

• Достъп до полезна и ефективна информация свързана с различни земеделски 

култури; 

• Мониторинг на земеделската земя; 

• Спестяване на разходи; 

• Рационално използване на природните ресурси; 

• Опазване на околната среда. 

Във все по-глобализиращия се свят хората отделят много повече внимание на 

здравословния начин на живот. Подобрява се здравната култура по отношение на 

диети, физическа активност, рекреация и др. Във високоразвитите страни 

населението изразходва значима част от средствата си за спортни занимания, 

здравословни култури, процедури и по-качествена храна. С развитието на науката и 

средствата за комуникация получаваме достъпна информация кои храни са полезни 

и кои вредни за нас. Изследванията показват често почти „магически“ свойства на 

храни, които тонизират, подмладяват и  възстановяват човешкото тяло.  

В забързания свят, в който живеем, притока на бежанци и мигрантите, които 

се върнаха в родината си, е наложително с един клик на бутона да знаеш, какво може 

да се отглежда около теб [2]. 

Примерни култури, които можем да отглеждаме на територията на България 

са Лавандулата (Фиг. 1) и местата, където тя може да се отглежда (Фиг. 2), както и т. 

нар. „майка на всички зърнени култури“ – киноата, която е показана на Фиг. 3. 

 
Фиг. 1. Лавандула и нейните характеристики. 
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Фиг. 2. Площи в България, където може да се отглежда лавандула. 

 

 
 

Фиг. 3. Киноа – „майка на всички зърнени култури“. 
 

 Характеристиките на зърнената култура киноа, са: 

• Родно място – високите склонове на Анди (Южна Америка); 

• Културата се нуждае от песъчливи почви с ниско плодородие; киселинност – 

pH – 4.8  pH – 8.5; 

• Период на засяване – когато почвата се затопли до 6  8 °С (април); 

• Дълбочина на засяване – 0.5  1.5 см. 

• Киноата не се нуждае от поливане. 
 

Заключение 
 „Наврели сме се в най-хубавото място на света, но никога не сме знаели да 

печелим от земята, която Господ ни е отредил.“ - Атанас Буров. 
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Използването на дигиталното земеделие сред малките земеделски стопани 

ще намали разходи, могат да се прогнозират рисковете от загуби и ще увеличи 

добива [4]. 
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СЪЗДАВАНЕ НА САЙТ НА КОМПАНИЯ ЗА ХОСТИНГ 

УСЛУГИ 
 

Ученици 11 клас: Денис Ангелов, Емилиян Бочуков 

Учители: Асиер Бейжет*, Олга Ангелова* 

СУ „Димчо Дебелянов”, гр. Варна, ул. Русе 2 

 

Резюме: С настоящият доклад се представя проектирането на дизайн за 

контролен панел под формата на мобилно приложение и сайт, предназначен 

за предлагане на онлайн услуги (хостинг услуги). Проучва се възможността 

от доста години за създаване на собствена хостинг компания. 
 

Увод  

Разработени са виртуални и игрови сървъри за online приложения и други 

услуги. Избраната тема на представения проект, позволява да се представят 

получените резултати в сферата на онлайн услугите и онлайн маркетинга. 

Бъдещите цели, свързани с развитието на проекта, включват закупуване на 

съответните сървъри, привличане на повече клиенти и осигуряване на 

конкурентност на пазара с достъпни цени.  

Разработено е лого на създадената хостинг компания (Фиг. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Лого на хостинг компанията. 

 

Методи 

За изграждането на сайта за предоставяне на хостинг услуги е използван 

езика за програмиране HTML, а за външния му дизайн CSS [1]. 

Използвани са и програмите Adobe Photoshop 2020 за оформление на снимки, 

дизайн на лого, дизайн на бутони, както и Текстов редактор Visual Studio Code [2]. 

За проектирането на дизайн на мобилно приложение за контролен панел на 

услугите е използван Adobe Photoshop 2020. 

 

Сайт за хостинг услуги 

Началната страница на сайта за хостинг услуги (Фиг. 2) съдържа информация 

за хората които са участвали в изготвянето му (Фиг. 3), удобна навигация, секция за 

новини, а също така доста подробна информация за сървърите, които се използват. 
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„Бизнесът е игра и както при всички игри, отборът който поставя най-

добрите хора на терена и ги кара да играят заедно, печели. Това е толкова 

просто.“ – Джак Уелч. 

 

 
Фиг. 2. Начална страница на сайт за хостинг услуги. 

 

 

Фиг. 3. Екип на проекта. 

 

Виртуални сървъри 

Страницата за виртуални сървъри (Фиг. 4) предлага планове с предварително 

избрани параметри на ниски цени [3]. 

Също така има допълнителна секция, в която се обявява качеството на 

връзката и възможностите на DDoS защитата. 
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Фиг. 4. Виртуални сървъри. 

 

Minecraft Hosting услуги 

На тази страница са показани авторски предложения за хостинг на игрални 

сървъри на играта Minecraft. Страницата съдържа тематични иконки от играта, 

секция, в която се съобщават предимствата на предлаганата услуга спрямо 

конкурентни такива. 

FiveM Hosting услуги 

Тази страница съдържа предложения за хостинг на игрални сървъри на 

играта FiveM. Тя включва тематични иконки от играта и секция, в която се 

съобщават плюсовете на предлаганата услуга спрямо конкурентни услуги. 

Counter Strike 1.6 Hosting услуги 

На тази страница са показани предложенията за хостинг на игрални сървъри 

на играта Counter Strike 1.6. Страницата съдържа тематични иконки от играта. Освен 

това има секция, в която се съобщават плюсовете на предлаганата услуга спрямо 

конкурентни такива и автоматизацията при инсталиране на модовете. 

Rust Hosting услуги 

На тази страница са показани предложенията за хостинг на игрални сървъри 

на играта Rust. Страницата включва тематични иконки от играта и секция, в която се 

съобщават плюсовете на предлаганата услуга в сравнение с конкурентни 

предложения. 

MTA: SA Hosting услуги 

Тук се показват предложенията за хостинг на игрални сървъри на играта 

MTA:SA. И тази страница съдържа тематични иконки от играта и секция, в която се 

съобщават плюсовете на предлаганата услуга спрямо конкурентни такива. 

Web Hosting услуги 

В този раздел са включени авторските предложения за пакети от web хостинг 

услуги (Фиг. 5). Тези пакети са разнообразни според нуждите на клиентите като: 

Началeн, Програмист, Бизнес. Също така има програма и за Resell хостинг.  

Има страница с препоръки, свързани с удовлетворението на клиентите от 

предлаганите услуги и съотношението цена – качество. Отделна страница е с 

информация за екипа на проекта, контакти и предлаганите сървъри. 
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Фиг. 5. Пакети на хостинг услуги. 

 

Заключение 

Хостинг услугите представляват голям интерес към разнообразна гама от 

интернет потребители. По време на разработката на проекта са получени различни 

предложения и имейли. Забелязва се интерес към нашите хостинг услуги от страна 

на потенциални клиенти.  

 В близко бъдеще се обмисля реализацията на проекта и закупуване на 

физическите компоненти. 

 

Литература 
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ДОБРИТЕ СТРАНИ НА ДОБАВЕНАТА РЕАЛНОСТ 

 

Ученик 9 клас: Марин Дочев 

Учител: Красимира Митева* 

ПГ по телекомуникации, София 1700, ул. „Акад. Ст. Младенов“, № 1 

 

Резюме: Докладът представя разработката на интернет сайт за предимствата и 

приложенията на добавената реалност. Сайтът е създаден в програмната среда 

на MS Expression Web 4. Разработката на сайта е с цел да покаже три различни 

области от живота, в които може да намери приложение виртуалната и 

добавена реалност. Дадени са рационални и ефективни предложения в 

областта на навигацията, обучението и архитектурата. Като водеща си остава 

ролята на човека, направляващ и моделиращ процесите в тези области. 
 

Увод  

Публикациите в това направление не са малко, но разработката на web сайта 

има за цел да представи добрите страни от приложението на виртуалната и добавена 

реалност. Това от своя страна определя и използваните средства и методи за нейното 

осъществяване. 

  

Методи  

Подбрани са определени, конкретни публикации и снимков материал, като 

елементи на сайта. За създаването на сайта е използвана програмната среда на MS 

Expression Web 4 (Фиг. 1), която работи в три режима: Design, Code и Split [1]. 

 

 

Фиг. 1. Създаване на сайта.  
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Интернет сайт за добавена реалност  

Сайта като структура се състои от 4 четири html файла, или от една начална 

страница и три под страници във вид на вътрешни хипервръзки (Фиг. 2). Всяка една 

под страница се съдържа информация за приложението на добавената реалност в три 

различни области от живота: 

- Навигация; 

- Обучение; 

- Архитектура. 

 

 

Фиг. 2. Структура на сайта. 

 

Първата хипервръзка е относно използването на Смарт очила в навигацията и 

е показана на Фиг. 3. 

 

 

Фиг. 3. Използването на Смарт очила в навигацията. 
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Изложена е тезата, че подобно на GPS,  AR Smartglasses насочват  потребителя 

към зададено място, но без постоянно взиране в телефон, като се задава дестинация  

чрез гласова команда и с използването на Bluetooth технологията. 

Положителната страна на този вид навигация е намаляване на 

пътнотранспортните произшествия, отчитайки скоростта на превозното средство, 

налягането в кабината и височината на превозното средство [3, 5]. 

Втората хипервръзка е свързана с използването на холограми в обучението 

(Фиг. 4). Чрез тях се представят на учениците демонстрации в 3D по различни 

предмети, като биология, химия, история и география. По този начин, те могат да 

наблюдават отдалечени демонстрации, експерименти, отдавна отминали събития, 

както и географски и исторически забележителности [4]. 

 

 

Фиг. 4. Използването на холограми в обучението. 

 

Третата хипервръзка от сайта разглежда добавената реалност в архитектурата 

и е показана на Фиг. 5. Тоест вместо да се хаби излишен материал за макет е възможно 

чрез приложение за телефон и/или компютър да се прикачи 3D постановка на обект 

или обзавеждане. По този начин може да се види как ще изглеждат дадения обект или 

обзавеждане [2, 6]. 
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Фиг. 5. Добавена реалност в архитектурата. 

 

Заключение  

Чрез сайта са дадени рационални и ефективни предложения в областта на 

навигацията, обучението и архитектурата, като водеща си остава ролята на човека, 

направляващ и моделиращ процесите в тези области. Като надграждане и доработка в 

сайта биха могли да се добавят и видео файлове и още хипервръзки, и вътрешни и 

външни спрямо областите на приложение на виртуалната и добавена реалност. 

 

Литература 

[1]. Колева Виолета, Информационни технологии 8 клас, изд. Даниела Убенова, 

2017 
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reality-software-on-digital-tablet-computer-gm1220765645-357585806 
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architects-work-holographic-augmented-realit 
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ИНТЕРНЕТ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ ВЪВ ФИРМИТЕ, БАНКОВИТЕ И 

ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ 

 

Ученик 12 клас: Мария Драганова 

Учител: Станимира Петрушкова* 

„Национална финансово-стопанска гимназия”,  

1421 гр. София, ул. ”Розова долина” № 1 

 

Резюме: В настоящия доклад са разгледани предлагани автоматизирани 

услуги, справки и дейности от официалните системи на банки в страната, 

Националната агенция за приходите (НАП), Националния осигурителен 

институт (НОИ), Националния статистически институт (НСИ) и счетоводни 

фирмени софтуери. Общото между тях е, че са построени да функционират 

автоматизирано и в среда на интернет.  

 В съвременното информационно общество информационните и 

комуникационните технологии и най-вече интернет средата са ядро, около 

което най-проспериращите бизнес структури, банки и администрации 

изграждат своите бизнес дейности и управленски системи. Най-развитите 

икономически държави в света прилагат успешно електронно управление, 

електронно правителство и електронни услуги чрез интернет. Корпорациите и 

фирмите от реалния и банковия сектор, както и администрациите в страната 

прилагат успешно бизнес модели и софтуерни решения, като основно са 

базирани на интернет услуги и дейности. 

 
Увод 

Информационните и комуникационните технологии са основа за ефективни 

бизнес процеси. Поставената цел в „Стратегията за развитие на електронното 

управление в Република България 2014 – 2020 г.“ [1] е да се приложи и доразвие 

електронното управление на ниво, съответстващо поне на средните показатели в 

Европейския съюз (ЕС). 

В публичния сектор все още под внедряване на информационни технологии 

често разбират закупуване на компютърна техника, а не активно използване на 

специализирани софтуерни системи. Хардуерът, системния и приложен софтуер, 

централната и локална инфраструктура за електронно управление не се поддържат от 

специализирана структура, с което да се гарантира пълната й функционалност. Липсва 

единна, обща информационна система за организиране и управление на процесите по 

предоставяне на услуги за цялата администрация. Работните процеси на редица 

административни услуги, които са предоставяни по електронен път запазват своя 

бюрократичен характер. В някои сфери и структури, обаче, като НАП [3], НСИ [6], 

НОИ [4] и Агенцията по вписванията [7] процесите са подобрени значително и 

прилагането на електронни услуги и интернет е доста развито.  

В банковия сектор интернет банкирането и електронизацията е предпоставка 

за модернизацията на този специфичен финансов бизнес.  
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Методи 

Основните методи за непосредствено изследване, които са използвани в 

доклада са изследването на дейностите на администрации и бизнес организации, 

които използват интернет и имат официални електронни страници и системи, каквито 

са банковата система, Националната агенция за приходите (НАП), Националния 

осигурителен институт, Агенцията по вписванията, Информационната система 

АПИС, Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН), 

официалните онлайн фирмени продукти и др. Извършено е непосредствено 

наблюдение как функционират официалните сайтове и системи на посочените 

институции.  

Друг метод, който е използван в изследването и доклада е експериментът. 

Като клиент съм тествала част от функционалните възможности на електронните 

системи на тези институции в реално време и интернет среда. Проучването на 

документи също е приложено като универсален метод при анализа и формиране на 

авторска позиция, респективно оценка на електронните системи. Чрез посочените 

методи са формирани констатациите и оценките на база анализирани факти и 

обстоятелства, посочени в доклада, като до тях е достигнато по самостоятелен път.  

 

Интернет дейности и услуги във фирмите, банковите и държавните 

институции 

Съвременното банкиране е невъзможно без интернет и електронни банкови 

услуги (Фиг. 1).  

 

 

Фиг. 1. Уникредит Булбанк АД – портал за онлайн банкиране [2]. 

 

Интернет и онлайн банкирането създават ново поколение услуги в тази област, 

което прави възможно реализирането на независима банкова дейност от клиентите, 

без да е необходимо да посещават банковите офиси. 
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В НАП с въвеждането на Персонален идентификационен код (ПИК) и 

Квалифициран електронен подпис (КЕП) редица дейности и услуги могат да се 

извършват онлайн, чрез използването на интернет (Фиг. 2). 

Персонален идентификационен код (ПИК) се издава във всички офиси на 

НАП след подаване на заявление. 

Заявление може да се подаде по имейл: infocenter@nra.bg, чрез електронните 

приложения на телефона, както и през системата за сигурно електронно връчване 

(https://edelivery.egov.bg/), подържана от Държавна агенция „Електронно 

управление“. 

Получаването на ПИК става от офис на НАП - лично, чрез изрично 

упълномощено лице или от изрично посочено в заявлението лице [3].  

 

  

Фиг. 2. НАП – портал за електронни услуги. 

 

Чрез ПИК кода потребителите на данъчни услуги могат: 

  - да проверят какъв е осигурителният им доход, върху каква сума 

работодателите внасят осигурителните им вноски, да получат информация за 

членство в пенсионен фонд, за месеците с извършени преводи към НАП и към 

съответното пенсионноосигурително дружество; декларираните пред НАП трудови 

договори за лицето от неговия работодател; какви данни е подал работодателят или 

лицето в качеството си на осигурител с декларация обр. 1 и обр. 6 за осигурените от 

него лица; информация за непогасените задължения към НАП; извършените 

плащания; всички декларирани или установени задължения и начина, по който са 

погасени.  

- да подават искане за издаване на документ. 

- да подадат Годишна данъчна декларация за облагане на доходите (по чл. 50 

от ЗДДФЛ); Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“; Декларация 

образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица“; Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени 

https://inetdec.nra.bg/pikservices.html
mailto:infocenter@nra.bg
https://edelivery.egov.bg/
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доходи на физически лица; Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от 

ЗКПО за дължими данъци; Осигурителни декларации образец 5 и 7; Декларацията при 

започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за 

която са регистрирани; Заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски за 

допълнително задължително пенсионно осигуряване. 

Могат да получат информация за регистрираните трудови договори и други 

данни от подадените Уведомления по чл. 62 от КТ; за осигурено лице по декларации 

обр. № 1, 3 и 5; за избор на осигуряване и трудова дейност на самоосигуряващите се 

лица; доходи на физически лица по данни от декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ; данни 

от декларации по чл. 92 от ЗКПО; декларирани задължения с декларация обр. № 6; 

информация свързана с формирането на здравноосигурителен статус, вкл. подадени 

декларации обр. № 7. 

- да проверят задълженията си за местни данъци и такси за над 200 общини в 

Р. България [3]. 

Електронният подпис е реквизит на електронен документ, предназначен за 

защитата му от фалшификация. Това е криптографски подпис или по-точно, 

математическа функция, получена в резултат на криптографска обработка на 

информацията, извършена с цел да се удостовери самоличността на изпращача и да се 

гарантира, че информацията е идентична по пътя между изпращането и получаването. 

Електронните подписи се използват при дистрибуция на софтуер, при финансови 

транзакции и навсякъде, където се обменя важна информация по електронен път и е 

от ключово значение евентуалното фалшифициране или опит за фалшифициране да 

бъдат открити навреме. 

Удостоверение за електронен подпис (УЕП), или цифровия сертификат, 

представлява форматирани данни, които свързват определен абонат (физическо или 

юридическо лице) с неговия публичен ключ, записани върху смарт карта. Съгласно 

съображение (58) от Регламент (ЕС) № 910/2014, когато за дадена трансакция или 

документ се изисква квалифициран електронен печат от юридическо лице, 

квалифицираният електронен подпис на упълномощения представител на 

юридическото лице следва да се приема равностойно. С въвеждането и използването 

на КЕП в страната се създава възможност за оптимизиране на административните и 

бизнес дейностите както на физическите, така и на юридическите лица [3]. 

В НОИ чрез ПИК могат да се извършват редица справки и услуги, чрез 

използването на интернет възможностите.  

На изображението на официалната интернет страница на НОИ (Фиг. 3) са 

показани част от възможностите за онлайн комуникация на потребителите с 

институцията. 

Счетоводната дейност може да бъде определена като системна практика, 

работа или процес на комуникация и записване на финансова информация. Фирмите 

и администрациите извършват тази дейност, за да се отговори на законовите или 

вътрешните мениджърски изисквания, за целите на вътрешни и външни одити, като 

и за отчети и финансови анализи. От друга гледна точка тази дейност се разглежда 

като систематично и разнообразно измерване, проверка, обобщаване, класификация и 

интерпретация на финансовата информация. 
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Фиг. 3. Национален осигурителен институт (НОИ). 

 

Счетоводният софтуер е вид професионален софтуер, използван в 

счетоводната дейност за управлението на финансовите транзакции, на счетоводните 

сметки и извършване на различни счетоводни операции.  

Онлайн счетоводният софтуер създава условия за по-лесно решаване на 

счетоводните проблеми и за намаляване на цената на счетоводните услуги. Онлайн 

счетоводният софтуер дава възможност на фирмите да извършват първичните 

счетоводни операции облекчено, което е предпоставка за увеличаване на 

производителността на тази дейност и намалява времето за нейното извършване. Той 

позволява да се избегне голяма част от бумащината и нуждата от кореспонденция 

между бизнеса и счетоводителите и така на двете страни остава повече време да се 

съсредоточат върху други по-належащи и важни задачи. 

В НФСГ [8] се обучавахме и използвахме счетоводния софтуер „Бизнес 

Навигатор“ показан на Фиг. 4. Той има разнообразни функционални възможности и е 

удобен за употреба. Софтуерът не изисква допълнителна намеса на програмисти, като 

всеки счетоводител сам да може да настройва програмата [5]. 

Ключова особеност на Бизнес Навигатор са простите, удобни и логични 

средства на работа. Разработен е по начин, че да може да се започне лесно работа, с 

минимални усилия по настройката на програмата. Бизнес Навигатор е реализиран като 

единна програма, с единни данни и пълен достъп до всички функции. Информацията 

постъпва от първичния документ направо във всички раздели на счетоводството. 

Надстройките в Бизнес Навигатор не са модули, а допълнителни функционални 

възможности, позволяващи обработката на сложни счетоводни операции направо от 

първичните документи. 

Редица допълнителни операции се извършват автоматично, а някои от тях 

дори не налагат участието на счетоводител при обработките. 
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Фиг. 4. Бизнес Навигатор. 

 

Заключение 

Повечето компании и физически лица се тревожат за данъчното облагане и 

как ще си попълнят данъчните декларации. Много хора смятат, че са необходими 

професионални познания, за да може правилно да се справят с изчисляването на 

данъците и осигуровките и имат основание. В нашето ежедневие вече са навлезли 

интернет и онлайн възможности, прилагат се успешно банкови и счетоводни 

софтуери, които отговарят на законовите изисквания, могат да се използват лесно от 

широк кръг от хора и са достъпни за всеки, който има интернет. Същевременно тези 

функционалности и възможности е необходимо да се подобряват с цел да отговарят 

на новите технологии и реалности. Приложението на моята работа по темата може да 

бъде в няколко направления. От една страна в обучаване на други във възможностите 

на банковия и счетоводен софтуер, от друга в по-детайлно изследване на тези 

софтуери с цел на търсене на възможности за тяхното усъвършенстване и прилагане 

в различни сфери и области от нашето ежедневие. 
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 Резюме: Настоящата разработка разглежда автоматизацията на счетоводното 

отчитане и работните заплати в предприятието, които са ключова тенденция в 

стопанската практика. Благодарение на автоматизацията се постига бързина, 

удобство и ефективност при работа. Поради тази причина, предприятията 

инвестират в софтуерни продукти за обработка.  

 
Увод 

В историческото си развитие счетоводната отчетност използва различни 

технически средства за реализиране на своите функции като автоматизацията 

преминава през три етапа на развитие: 

- Първият етап на счетоводната автоматизация обхваща периода на 60-те 

години на XX век. Той се характеризира с ниска степен на автоматизация, 

слабо развитие на програмирането, сумиране и сортиране на данни за нуждите 

на статистиката и складовото стопанство. През този период се създават 

електронни изчислителни машини от I и II второ поколение. 

- Вторият етап на счетоводната автоматизация обхваща 70-те години на ХХ век 

и се характеризира с висока степен на автоматизация и бурно развитие на 

програмирането. През този период се създават микро- и макро- електронни 

изчислителни машини от III и IV поколение. Създават се първите 

фактуриращи, счетоводни машини и станции. Информацията се запаметява 

върху перфокарти и перфоленти.  

- Третият етап на развитие обхваща 80-те години на ХХ век. Свързва се 

развитието на микропроцесорната и компютърната техника, която търпи 

бурно развитие от 8-битовите, през 16-битовите, 32-битовите и други класове 

компютри.  

Предпоставките за тази автоматизация са свързани с нормативните 

изисквания на Република България. Предприятията трябва да предоставят голям брой 

справки и отчети пред институциите (НОИ, НАП, НСИ, ТР и др.) Информацията се 

предава по електронен път с електронен подпис. [1, 2, 3, 4]  

Икономическите предпоставки за счетоводно автоматизиране включват 

огромния обмен на данни. С увеличаването на обема на продажбите и печалбата, 

следва да бъде закупен софтуер и техника, както и да бъдат отделени финанси за 

обучение на персонала. Автоматизацията следва да бъде съобразена с финансовите 

възможности на предприятията.  
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Съгласно развитието на технологиите започва да се използва компютърната 

техника, софтуер за счетоводство, което спада към техническите предпоставки за 

развитието на счетоводната автоматизация. 

Предприятията набират специалисти със счетоводно средно или висше 

образование, добри познания и опит в областта, което спада към кадровите 

предпоставки за автоматизацията. 

 

Методи 

Автоматизираните счетоводни системи играят ключова роля в бизнеса и 

позволяват на счетоводителите да използват данни и да оптимизират процеси.  

В съвременната стопанска практика се използват операционни системи като 

Windows, Android, DOS и др. 

Използват се функционални приложни програми за счетоводна обработка като 

Конто, Зенит, Плюс-минус, MicroInvest, Бизнес навигатор и др. 

Част от предприятията използват интегрирани системи за управление (ERP) 

на счетоводната отчетност, доставките, продажбите, управлението, контрола и други 

дейности. 

В настоящата разработка са разгледани функционалните възможности на 

счетоводния софтуер Бизнес навигатор за обработка на отчетни данни. 

 

Автоматизирана счетоводна обработка 

Един от най-често използваните счетоводни софтуери е Бизнес Навигатор. 

Разработени са програми на Бизнес навигатор - счетоводство и Бизнес навигатор – 

заплати (Фиг. 1). Главната особеност на Бизнес Навигатор е удобният и логичен начин 

за употреба, ефективност в работата и бърза настройка. Софтуерът е реализиран като 

единна програма с единни данни и пълен достъп до всички функции [5]. 

 

 
Фиг. 1. Електронен сайт на Бизнес навигатор. 

 

От първичните документи информацията постъпва веднага за обработка във 

всички раздели на счетоводството. Редица допълнителни операции се извършват 

автоматично, като задължението на счетоводителя е да проследи тези операции и да 

изведе справки за тях. Някои счетоводни операции са автоматизирани, не се налага 

участието на счетоводител при обработката и част от операциите, извършвани на 
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ръка, биват спестявани. Това е насоката, в която се развива Бизнес Навигатор през 

годините от неговото създаване (1994 г.) досега. Непрекъснатото усъвършенстване на 

продукта добавя нови стъпки към автоматизацията на счетоводството. Бизнес 

Навигатор постепенно се приближава към диалоговото счетоводство на бъдещето, 

което дава възможност за облекчаване на ръчния труд и постепенно преминаване към 

бездокументно и безхартиено счетоводство. 

Бизнес навигатор използва различни функции, които могат да се изберат от 

началното меню (Фиг. 2). 

От функция Фирми, могат да бъдат създавани и редактирани фирми, може да 

се избира фирма за работа, може да се избере примерен сметкоплан. 

От опцията Система → Настройки, могат да се зададат настройки за 

закръгление, десетичен разделител, дата; настройки за цветове на работния екран. 

Може да бъде зададена работна банка, да се смени езика за работа.  

В помощното меню на екрана може да бъде изведена информация за работа на 

потребителя, версията на програмата и др. 

 

  

Фиг. 2. Начално меню на Бизнес навигатор. 

 

Благодарение на автоматизираната програма, счетоводителите могат да водят 

отчетността на предприятията по бърз и удобен начин, могат да въвеждат отделните 

операции и да ги осчетоводяват с избор на бутона за въвеждане. 

Информацията се въвежда последователно в съответния годишен и месечен 

период, позиционира се по работни папки. За всяка операция се отразяват дата, номер, 

дебитни и кредитни изменения по сметки, основание и стойност. Съвкупността от 

всички счетоводни записвания формира счетоводната отчетност на предприятието и 

се натрупва в регистри (Фиг. 3). 
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Фиг. 3. Счетоводна отчетност Бизнес навигатор. 

 

Заключение 

Разработването и използването на технологични решения в счетоводната 

индустрия се засилва. Търсенето на компютърното счетоводство нараства и 

постепенно се превръща в единствен и предпочитан метод за водене на счетоводната 

отчетност. В цял свят търсенето на софтуерни платформи за управление на 

отчетността и нуждата за по-добро разбиране на данъчното управление се увеличава 

с все по-голям темп. Поради тази причина, пазарът на счетоводните софтуери следва 

да преживее още по-високо ниво на растеж през следващите години. 
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Резюме: Докладът прави обобщение на една от ключовите концепции в 

астрономията – раждането и умирането на една звезда Той разгледа жизненият 

цикъл на една звезда, както и какво се случва в ядрото й. Разработката включва 

визуализация чрез добавена и виртуална реалност. 

 
Увод  

Една от ключовите концепции в астрономията е, че звездите се променят с 

течение на времето - те се раждат от облаци от междузвезден газ и прах, те блестят от 

собствената си светлина, създадена чрез ядрен синтез на водород в ядрата им, и в 

крайна сметка остават без гориво. и умират, връщайки част от масата си обратно в 

междузвездното пространство. След това техните останки могат да бъдат взети в нови 

поколения звезди, започвайки процеса отначало. Процесът на промяна, който звездата 

претърпява по време на живота си, се нарича звездна еволюция. Но този процес може 

да отнеме милиони или милиарди години за една звезда, много по-дълго, отколкото 

можем да се надяваме да наблюдаваме директно.  

Темата, която разработих е: „Звезди и звездна еволюция“, нещо което ме 

вълнува много в последните години. 

Основните цели обхващат процеси в двойни звездни системи и галактики, 

както и други нелинейни ефекти в различни астрофизични обекти. 

За постигане на целите, поставих следните задачи: 

➢ Изучаването на спектрите на небесните тела и на звездите 

позволяващи създаване на модели за вътрешния строеж и еволюцията 

на звездите; 

➢ Еволюция на Слънцето; 

➢ Експлозията на свръхнова звезда. 

 

Методи 

Методиката, която включва прилагането на теоретични и наблюдателни 

методи на изследване, като прилагам и виртуална и добавена реалност в моята 

разработка. 

 

Звездна еволюция 

Променливите звезди подчертават важен факт за небесата над нас: Вселената 

винаги се променя. Вселената е много голяма, звездите и галактиките са много далеч 

и много промени се случват във времеви мащаби, много по-дълги, отколкото можем 

да видим. Повечето неща в небето - звезди, мъглявини и галактики - не изглежда да 

се променят изобщо по време на човешкия живот. Но променливите звезди се 
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променят във времеви мащаби, които можем да наблюдаваме. Сега са открити звезди, 

които варират във времеви мащаби от милисекунди до векове. Всяка от тях може да 

ни каже нещо за себе си чрез своята променливост, а информацията, предоставена от 

променливите звезди, ни даде по-добро разбиране на по-голямата картина. 

 

Изследването за начина, по който умира звезда. 

Благодарение на различните експозиции, предлагани от областта на 

изследване на извънгалактическата астрономия, днес знаем начина, по който умира 

една звезда, извършените изследвания показват, че това зависи от нейната маса [1]. 

Единственото нещо, което има значение при определянето кои ще бъдат 

последните етапи от живота на една звезда, е колко голяма е тя. Големите звезди 

умират като свръхнови. Когато голяма звезда приключи с изгарянето на водорода и 

хелия, тя продължава да се свива и става много по-гореща [2]. 

Температурата изчерпва хелия, въглерода, силиция и накрая произвежда 

желязо. Желязото представлява последната ядрена пепел. Не можете да получите 

енергия от желязото, като му позволите да се слее с други. Просто звездата няма да 

изгори, в много голяма звезда желязната пепел започва да запушва ядрото. 

Когато ядрените реакции спрат вътре в голяма звезда, ядрото се срива под 

въздействието на гравитацията. Външните части на звездата виждат килима, изваден 

изпод краката им, и започват да падат навътре. По пътя намират ядрото, което 

подскача и се отприщва към ада. Резултатът е експлозия, при която звездата буквално 

се разбива, докато излива енергия в космоса. За кратко време свръхновите могат да 

излъчват повече енергия от цяла галактика [1]. 

Основният фактор, определящ как еволюира звездата е нейната маса когато 

достигне главната последователност. Следва кратко описание, проследяващо 

еволюцията на звезда с ниска и голяма маса [3]. 

Животът на звезда. Звездите се раждат от гравитационния колапс на хладни, 

плътни молекулярни облаци. Тъй като облакът се срива, той се фрагментира на по-

малки региони, които сами се свиват, за да образуват звездни ядра. Тези протозвезди 

се въртят по-бързо и повишават температурата си, докато се кондензират, и са 

заобиколени от протопланетен диск, от който по-късно могат да се 

образуват планети [3]. 

Централната температура на свиващата се протозвезда се повишава до 

точката, в която започват ядрените реакции. В този момент водородът се превръща 

в хелий в ядрото и звездата се ражда в главната последователност. За около 90% от 

живота си звездата ще продължи да изгаря водород в хелий и ще остане звезда с 

основна последователност. 

След като водородът в ядрото е изгорен до хелий, генерирането на енергия 

спира и ядрото започва да се свива. Това повишава вътрешната температура на 

звездата и запалва обвивка от водород, която гори около инертното 

ядро. Междувременно хелиевото ядро продължава да се свива и повишава 

температурата, което води до повишена скорост на генериране на енергия във 

водородната обвивка. Това кара звездата да се разширява неимоверно и да 

увеличи яркостта си - звездата се превръща в червен гигант [1]. 

В крайна сметка ядрото достига температури, достатъчно високи, за да изгори 

хелий във въглерод. Ако масата на звездата е по-малка от около 2.2 слънчеви маси, 

цялото ядро се запалва внезапно в светкавица на хелиево ядро. Ако звездата е по-
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масивна от тази, запалването на ядрото е по-леко. В същото време звездата 

продължава да гори водород в обвивка около ядрото. 

Звездата изгаря хелия в въглерод в ядрото си за много по-кратко време, отколкото е 

изгорила водород. След като целият хелий бъде превърнат, инертното въглеродно 

ядро започва да се свива и повишава температурата. Това запалва горяща обвивка с 

хелий точно над ядрото, което от своя страна е заобиколено от горяща водородна 

обвивка. 

 

Заключение 

 Беше направено обобщение на основни принципи на астрономията. Докладът 

разгледа и показа жизненият цикъл на една звезда, както и какво се случва в ядрото й. 

Космосът е необятен, но с напредването на технологията човека все повече успява да 

разкрива тайните му. 
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УМНИ УЧИЛИЩА 
 

Ученик 4 клас: Александра Андонова1 

Родител: Сашка Андонова2,* 

1СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница, ул. „Страхил войвода“ № 5 

2Химикотехнологичен и металургичен университет – гр. София, бул. 

„Климент Охридски“ № 8, 1756  

 

Резюме: Умните училища ще мотивират учениците към по-добра дисциплина 

и по-хубав успех. Това ще ги насърчи да са по-активни в класната дейност. 

Така те ще могат да развиват знанията си по чужди езици и по предмети, в 

които е нужно да се визуализират неща от урока. Умното училище ще разбира, 

ще подкрепя своите ученици, ще ги прави щастливи. С подкрепата на 

училището учениците ще влизат в класните стаи с желание и радост.  
 

Умните класни стаи  

Видът на класните стаи ще е по-приятен за учениците. Ще има интерактивна 

дъска, където ще могат да се презентират уроците и да се решават задачи. 

 

   

Фиг. 1. Умни класни стаи [1, 2, 3]. 

 

Учителят ще разполага с компютър, с който да контролира дъската. Вместо 

тетрадки учениците ще имат на разположение таблети, на които може да записват 

зададените от учителя задачи. По този начин хем ще се избегне изсичането на 

дърветата за изработването на тетрадки, хем учебният процес ще е забавен за 

учениците. 

Всеки ученик ще си има акаунт, където ще си прави плана на урока и който 

ще може да си отваря вкъщи, когато се подготвя за училище. Чиновете ще бъдат 

снабдени със зарядни устройства за таблетите. За по-добро контролиране на 

температурата, в стаята ще има климатик. Ще има и автомати за вода с чашки. 

 

Процесът на обучение 

Училището ще започва в 8:30 часа, за да няма закъснели ученици. Часовете ще 

бъдат по 40 мин., както обикновено. Класната стая няма да бъде сменявана по 

различните предмети, за да се предотврати закъсняването за час и неудобствата в 

друга стая. Часът ще се записва за болните ученици, за да не изпускат учебен 

материал. След като свършат учебните занятия учениците могат да обядват в стола и 
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след това могат да си отиват, да останат на консултация или да останат в къта за 

разпускане. 

 

Интерактивни коридори 

В коридорите ще има „умни контейнери“. Те ще изчисляват сместа на 

изхвърления отпадък, който може да бъде изработен от метал или пластмаса. Така ще 

пазят училището чисто, също така ще се получават средства от отпадъците. 

 

  

Фиг. 2. Умни контейнери [4, 5]. 

 

В коридорите ще има вендинг машини, които ще предотвратят закъсненията 

за часове. Те ще са заредени с вода, пресни закуски, сандвичи, нещо сладко и плодове.  

Ще има и шкафчета, където всеки ученик ще може да оставя своята раница и 

таблет. Там ще могат да слагат и екипа си по физическо възпитание и инструментите 

им, нужни по практика. 

Ще има и кът за разпускане, където всеки ученик през междучасието ще може 

да отпочива. Ще има настолни игри, дивани, автомати за вода и чашки. 

Ще има и столова, където ще готвят домашни и пресни обеди. 

 

Заключение  

Хубаво ще е да учим във все по-умни училища. 
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1. Програмиране 
2. Автоматизация и роботика 
3. Интернет на нещата 
4. Софтуерни продукти за анализ и вземане на 

решения 
5. Изкуствен интелект 
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ТЕОРЕТИЧНИ АЛГОРИТМИ ЗА МАШИННО САМООБУЧЕНИЕ ПРИ 

ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ 

 

Емил Коцев1,2,* 

1Химикотехнологичен и металургичен университет,  

бул. Климент Охридски №8, 1756, София, България 

2Български Информационен Център за Киберсигурност, 

ул. Георги С. Раковски 149, София, България 

 

Резюме: Без да осъзнаваме, изкуственият интелект (AI) заема ключово място 

в живота на всеки човек. Все повече процеси са автоматизирани и 

контролирани от изкуствен интелект. Малко известно е обаче, как тези машини 

се самообучават и какви алгоритми се използват за тази цел. Докладът изложен 

по-долу обяснява основните теоретични алгоритми за машинно самообучение 

при изкуствения интелект.  

 
 Увод 

Въпреки че понятието изкуствен интелект (AI) набира все по-голяма 

популярност днес, то далеч не е нещо ново. Първата научно изследователска дейност 

свързана с невронни мрежи (Neural Networks) стартира през далечната 1950 г. Тогава 

за първи път започват да се чуват фрази като „мислещи машини“. Едва през 1980 г. 

машинното самообучение става популярно и набира скорост приблизително до 2010 

г. Днес понятието което използваме се нарича „дълбоко обучение“ или още познато 

като „Deep Learning“. То движи изкуствения интелект в посока, която помага на 

пилоти да управляват летателни апарати в гражданската авиация, на лекари да правят 

по-точно диагностициране на своите пациенти и дори на трафик системи да 

анализират и подобряват движението по пътищата като облекчават пътната 

обстановка с помощта на прости алгоритми. Без значение какви задачи са делегирани 

на системите с изкуствен интелект те бързо успяват да се научат сами и е интересно 

да се отбележи, че дори и днес не е напълно ясно как точно те се самообучават. 

Системите използват елементарен набор от лесни инструкции за да създадат уникален 

алгоритъм и стратегия за решаване на проблема. С времето алгоритмите и моделите 

стават толкова комплицирани, че вече са отвъд нашият предел на разбиране. Има 

доста теории относно моделирането на алгоритмите за машинно самообучение но 

всички изхождат от три основни метода – обучение без човешка намеса, обучение с 

човешка намеса и прогресивно обучение с надграждане.  

 

Теоретични алгоритми за машинно самообучение при изкуствения 

интелект  

Нека да анализираме начина на работа на трите основни метода при зададен 

проблем. Представете си, че ветеринари искат да анализират част от голяма 

медицинска база с данни за коне. В базата данни съществуват хиляди профили на коне 

в Европа.  
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Като първи метод ще разгледаме обучението без човешка намеса. Този метод 

може да бъде използван за анализ на всички коне и намирането на основни прилики и 

модели които да случат за по-нататъшен анализ. Чрез дефинирането на приликите 

може да се открият групи които имат сходни заболявания или странични ефекти в 

следствие на лечението с определен медикамент. Този обширен подход е подходящ за 

идентифициране на прилики между конете и намирането на открояващи се признаци 

за по-добър анализ без нуждата от човешка намеса.  

Като втори метод ще разгледаме обучението с човешка намеса. Нека се 

задълбочим и си представим, че ветеринарите търсят нещо по-детайлно в тази голяма 

по обем база данни и искаме да създадем алгоритъм, който може да диагностицира 

определени заболявания при конете. Започва се със събирането на два типа данни – 

резултати от пълна кръвна картина и детайли характеризиращи основното 

здравословно състояние на здрави коне и на такива които са диагностицирани със 

заболяването върху което работим. След това ветеринарите въвеждат тази 

информация в програма, която е създадена да идентифицира определени стойности 

характерни за болните коне, но не и за здравите. На база честотата на намерените 

стойности програмата ще ги категоризира и ще генерира алгоритъм за 

диагностициране на конете в бъдеще. Този метод се нарича обучение с човешка 

намеса. При него ветеринарите и компютрите имат активна роля в получаването на 

крайния резултат. Ветеринарите ще направят финалната диагноза и ще проверят 

точността на алгоритъма за идентифициране на заболяването. На база финалния 

резултат, лекарите могат да променят алгоритъма с цел подобряване на точността.  

Като последен метод ще анализираме прогресивно обучение с надграждане. 

Тук ветеринарите искат да създадат нов алгоритъм, който да избира план за лечение. 

Тъй като тези планове за лечение ще бъдат поетапни и могат да се променят на база 

реакцията на всеки кон към лечението, лекарите решават да използват прогресивно 

обучение с надграждане. При този проблем те използват итерактивен подход за 

събиране на обратната връзка, относно кои медикаменти, дозировки и схеми на 

лечение са по-ефективни от други при конете. След това информацията се сравнява с 

всеки профил на кон, за да се създаде техен уникален и оптимален план за лечение. 

Докато животното е в процес на терапия, програмата получава допълнителна 

информация като обратна връзка и постоянно следи дали все още плана за лечение е 

най-адекватния и може да го промени ако е необходимо.  

Никои от тези методи по своята същност не е по-добър от другите и въпреки, 

че някои методи изискват човешка намеса, те са уникални сами по себе си и имат 

своите силни и слаби страни в зависимост от поставената задача и желаната цел. Ако 

обаче изберем да ги използваме заедно, учените могат да създадат комплексни 

платформи базирани на изкуствен интелект, където отделни програми могат да се 

надзирават и да се самообучават една друга. 

 

Заключение 

Има много подходи за създаване на изкуствен интелект, но най-добрите 

модели са тези, които подражават на взаимоотношенията между невронните мрежи в 

човешкия мозък. Тези изкуствени невронни мрежи могат да използват милиони 

връзки, за да се справят с трудни задачи като разпознаване на образи, разпознаване на 

глас или дори преводи от един език на друг.  
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Важно е да се отбележи, че колкото по-независими стават тези алгоритми, 

толкова по-трудно е да се разбере как тези самоуки системи стигат до решение на 

даден проблем. Програмистите вече работят над различни методи, с които да направят 

машинното самообучение по-прозрачно и ясно.  

Решенията вземани от машините работещи с изкуствен интелект имат взе по-

голямо участие в нашите ежедневни процеси и нашия живот. Без да го осъзнаваме от 

тях зависи нашата сигурност, нашата работа и дори нашето здраве.  
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ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

АВТОМАТИЗИРАНА АВТОМИВКА НА САМООБСЛУЖВАНЕ 

ПОСРЕДСТВОМ СЪВРЕМЕННИ ИНДУСТРИАЛНИ 

ПРОГРАМИРУЕМИ ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛЕРИ С IOT 

ВЪЗМОЖНОСТИ 

 

Красимир Кръстев* 

ас. Йордан Белев* 

Химикотехологичен и металургичен университет,  

гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 8 

 

Резюме: Докладът е свързан с усъвършенстването на автоматизирана система за 

автомивки на самообслужване чрез подобряване на системите за мониторинг и 

превантивен контрол, както и събирането и отчитането на данните от работата на 

системата за постигане на по-ефективна експлоатация и оптимизация в обслужването 

на клиентите.  
 За целта се използват съвременни индустриални програмируеми логически 

контролери с „Интернет на нещата“ възможности.  

 Предимствата са: ниски експлоатационни разходи; дълготраен жизнен цикъл 

на оборудването; максимална удовлетвореност на ползвателите на услугата. 

 

Увод 

Услугите от типа „Sell Serve – Самообслужване“ се развиват с изключителна 

бързина. Почти няма сфера, която да не е повлияна от внедряването на системите за 

автоматизация на процесите за самообслужване.  

 В това число автомивките и предлаганите от тях услуги се увеличават и стават 

все по-разнообразни поради бързо нарастващия брой на превозните средства и все по-

голямата нужда от лесно и ефикасно почистване.  

Tенденциите са за още по-голямо развитие, както по отношение на големината 

на обектите, така и по отношение на технологичното развитие съответстващо на най-

новите тенденции в духа на Индустрия 4.0. 

Нарастващата необходимост от чисти превозни средства и чиста околна среда 

стимулира и нарастването на инвестициите за осигуряване на повече възможности за 

лесно-достъпни, модерни и високо функционални обекти за самообслужване с все по-

атрактивни дигитални системи за комуникация, платежни устройства и разнообразие 

от услуги на приемливи цени. 

От друга страна това води до висока конкуренция на пазара и предизвиква 

предприемачите да модернизират технологично обектите си, за да придобият много 

по-голяма добавена стойност, да бъдат с висока издръжливост, с осигурена бърза и 

лесна поддръжка, с възможности за технологично отдалечено наблюдение, 

превантивна защита на оборудването, събиране на обширни данни от процесите и 

операциите.  

 Благодарение на бързо навлизащите индустриални програмируеми логически 

контролери и „Интернет на нещата“ (IoT) технологии във всички сфери на живота и 
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индустрията, работата на инвеститорите в обслужването на този бизнес ще става все 

по-облекчена и той ще бъде все по-търсен и желан. 

Подобни разработки вече съществуват в много от западните страни със силно 

развита индустрия, докато в България технологичното управление на сходни обекти 

се основава на микроконтролери с по-ограничени възможности, но има и такива, 

които успешно прилагат технологии свързани с IoT.  

Целта на тази разработка е към една модифицирана система за автомивки на 

самообслужване да се внедрят съвременни индустриални програмируеми контролери 

от най-висок клас, за да се приложат в максимална степен възможостите на средствата 

от IoT за мониторинг, контрол и подобрено обслужване на клиентите. В последствие, 

на базата на този модел, да се използва и прилагането на други средства за 

атоматизация в различен технологичен и ценови клас, взависимост от пазарните 

предпоставки. 

Интернет на нещата (IoT) е основополагащ в Индустрия 4.0 (Фиг. 1). IoT има 

за цел да обедини всичко в нашия свят под обща инфраструктура, като ни дава не само 

контрол върху нещата около нас, но и ни информира за състоянието на нещата. IoT 

може да подобри комуникациите в една организация, да внесе иновации в бизнеса, да 

увеличи ангажираността на клиентите и да помогне при оценката на работния процес. 

IoT се използва за автоматизиране на събирането, обработката и анализа на данни от 

различни източници. 

 
Фиг. 1. Интернет на нещата и Индустрия 4.0. 

 

Предизвикателства към автомивките в духа на Индустрия 4.0 са свързани с 

подобряване на възможността за предотвратяване на непредвидените престои за 

аварии с помощта на ранното известяване на възникнали отклонения от нормалното 

състояние на оборудването. Чрез невронните мрежи се извършва разпознаване на 

регистрационните номера на автомобилите, тяхното регистриране в база данни за 

последваща обработка за нуждите на маркетинга и за различни смарт приложения за 

улеснени услуги за клиентите. 

Смарт машините за автомивки на самообслужване са интелигентни машини, 

защото са оборудвани с цифрова архитектура и технологии, които позволяват 

двупосочен диалог машина/мениджър, машина/потребител. 

Някои от основните характеристики на „Умните Машини“ са: 

₋ използването на сензорни екрани;  

₋ в състояние са да предават служебни или рекламни съобщения;  

₋ свързани са с интернет;  

₋ интегрирани са с телеметрични системи; 

₋ интерактивни са със смартфони и други технологични устройства за доставка 

на услуги.  

С термина УМНИ МАШИНИ се идентифицират автоматизираните системи, 

които отговарят на техническите характеристики, изисквани от индустрия 4.0: 
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- използват цифрови технологии; 

- управляват се от PLC; 

- свързани са в мрежа; 

- предават електронно таксите; 

- използват безкасови системи за плащане; 

- предоставят информация за продажбите; 

- докладват за изчерпване на продукти;  

- генерират статистически данни; 

- информират за експлоатационното състояние чрез докладване на 

неизправности, аварии, диагностика; 

- обменят информация по двупосочен начин; 

- дистанционно надграждане на софтуера ; 

- конфигурируеми и контролирани от разстояние; 

- настройване с прост и интуитивен интерфейс човек/машина; 

- те са безопасни; 

- оптимизиране на логистиката (по-добра организация за презареждане и 

поддръжка на консумативите); 

- инструменти за поддръжка (за да помогнат на операторите да бъдат 

автономни при решаването на най-често срещаните проблеми с техническа 

поддръжка/съдействие); 

- надеждност (бордови системи за диагностика / мониторинг в реално 

време). 

 

Методи 

За реализиране на целта на представяния проект– да се проектира система за 

управление (и мониторинг) на автоматизирана автомивка посредством индустриални 

PLC, се избира модифициран стационарен водоструен апарат FCM918-MSE-Z, който 

да бъде управляван и диагностициран от контролер Siemens S7 1200; дисплей HMI 

KP700 и SCADA S7 WINCC. Използван е софтуер TIA Portal V16. 

По отношение на управлението на материалните потоци (вода и препарат) се 

използват клапани с електромагнитен изпълнителен механизъм (магнит-вентили), 

които се управляват с дискретен сигнал. Използват се чувствителни елементи за 

следните променливи: 

- температура; 

- налягане; 

- ниво; 

- разход. 

За регулиране на температурата на горещата вода през топлообменник се 

използва PID регулатор. Технологичният обект PID_Temp осигурява непрекъснат PID 

контрол с интегрирана настройка. PID_Temp е специално проектиран за контрол на 

температурата и е подходящ за приложения за отопление или отопление/охлаждане. 

PID_Temp е каскаден и може да се използва в ръчен или автоматичен режим.  

За регулирне на налягането се използват пресостати за фиксирано налягане, 

които също както термостатите се използват за регулирането на конкретната 

променлива само в една работна точка, която е предварително избрана с избора на 

съответния модел чувствителен елемент. С други думи в системата за автоматично 

регулиране не присъства задаващ елемент. 
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За модифициране на машината в система за самообслужване ще са 

необходими сензори, които да бъдат вградени за отчитане на: 

- температура; 

- поток на флуиди; 

- датчици за ниво. 

  

Проектиране на система за управление (и мониторинг) на 

автоматизирана автомивка  

Избран е базовият модифициран модел FCM 918 MSE-Z на немския 

производител FRANK, който да бъде преустроен за управление с PLC модул за 

самообслужване (Фиг. 2). 

 

 
Фиг. 2. Вътрешен и външен изглед на водоструйния апарат. 

 

Описание: Стационарен водоструен апарат за измиване с високо налягане с 

два пистолета и три инжектора за засмукване и впръскване на почистващи препарати 

с дистанционно управление и релейно-контакторно превключване на 

електромагнитните клапани.  

Параметрите на апарата са представени в Таблица 1. 

 
Таблица 1. Параметри на стационарен водоструен апарат. 

Тип FCM 918 MSE-Z  

Максимално налягане 180 [bar] 

Дебит 900 [l/h] 

Макс. работна температрура на водата 60 [ºC] 

Захранване 400/3 [VAC] 50Hz 

 

Допълнителното оборудване включва: 

- Буферен съд за входяща вода 1000 куб. м. 

- Филтри за твърди частици тип мрежест 100 µm  

- Омекотителна система тип AS-75-760 Logix  

- Система за обратна осмоза OSMIX 

- Хидрофорна помпа 

- Маркучи за високо и ниско налягане 
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- Табло с монетно устройство и бутони за управление 

- Топлообменник с дизелова горелка Mazzoni 

- Чувствителни елементи за външна температура; налягане и поток. 

Избран е програмируемият логически контролер на Siemens– модел S7 1215C 

DC/DC/DC и един допълнителен модул SIPLUS S7-1200 SM 1223 16DE/ 16DA. 

Цифров вход/изход 16DI/16DO, 16 DI 24 V DC, приемник/източник, 16 DO, 

транзистор 0.5А (Фиг. 3). 

 

 
 

Фиг. 3. Избор на контролер и 

конфигуриране в Siemens TIA Portal V16. 

 Фиг. 4. Избор на HMI. 

 

Избрани са Siemens SIMATIC HMI KTP700 Basic Panel Touch Screen 7‘ и 

SIMATIC HMI KTP300 Basic SIMATIC HMI KP300 Basic 3", PROFINET interface  

(Фиг. 4). 

Конфигуриране на супервайзорски контрол чрез Siemens WINCC RT Advanced 

и OPC UA Server чрез Siemens PC Station. PROFINET interface (Фиг. 5). 
 

  
Фиг. 5. Конфигуриране на супервайзорски контрол. 

 

Разработване на логическа схема за управление и имплементиране на логиката 

посредством Ладер диаграми. Блок схема на протичащите процеси на 

самообслужващата система с монетно устройство (Фиг. 6). 
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Фиг. 6. Разработване на логическа схема за управление. 

 

Стълбовидна диаграма (LadderDiagram) за програмиране на контролера. Вход 

на монетното устройство и позволение на Буони от 1-5, ПАУЗА и СТОП на вход (Фиг. 

7). 

 

 
Фиг. 7. Стълбовидна диаграма (LadderDiagram).  

 

Температурен чувствителен елемент за отчитане на външната температура, 

за да се предотврати замръзване на маркучи на системата (Фиг. 8). 

 

 
Фиг. 8. Блок диаграма за температурен чувствителен елемент. 

 

Автоматично регулиране на температурата на топлообменника с ПИД 

регулатор, Авариен СТОП на помпата за високо налягане и прекъсване на програмите. 
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Задействане на сигнална лампа при превишаване на допустимата температура от 60 

градуса (Фиг. 9). 

 
Фиг. 9. Блок диаграма за автоматично регулиране на температурата на 

топлообменника с ПИД регулатор. 

 

Операторски панел HMI – управление и настройка на времената на 

всяка една програма; управление на помпата за високо налягане; управление 

на топлообменника за гореща вода (Фиг. 10). 
  

 
Фиг. 10. Операторски панел HMI. 

 

Клиентски дисплей за визуализиране на програмите с времетраене (Фиг. 11). 

 

 
Фиг. 11. Клиентски дисплей. 

 

 Конфигурационна схема в развойната среда на контролера е представена на 

Фиг. 12, а описанието на конфигурацията му е представена в Таблица 2. 
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Фиг. 12. Конфигурационна схема. 

 

Таблица 2. Конфигурация на контролера. 
Входове: 12 

 

Изходи: 16 

Бутони за програми от 1-5 – 24V Старт-Стоп на помпата за високо налягане 

Бутон – Пауза – 24V Клапани за инжектори - 11, 12, 28 

Бутон – Стоп – 24V Изпълнителни механизми – 33, 36, 39, 40 

Монетник – импусен сигнал - 5V HMI 

Термостат – 24V OPC UA Server 

Термодатчик 8 - 24V WINCC RT Advanced Scada 

Чувствителен елемент за поток 35 - 24V Дисплей за програмите и времетраене 

Пресостат 36 - 24V  

     

Програми за изпълнение са следните (Фиг. 13): 

- Първа програма – Предизмиване с високо налягане и препарат,  

- Втора програма – Нанасяне на „Активна турбо пяна“, 

- Трета програма – Изплакване с високо налягане, 

- Четвърта програма – Нанасяне на вакса с високо налягане, 

- Пета програма - Полиране – изплакване с осмотична вода,  

- Пауза – Прекъсване на програмата за 2 мин., 

- Стоп – Прекратява програмата.   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 13. Работен режим на автоматизираната автомивка. 

 

Заключение  

 Описани са технологично процесите и апаратите на една автоматизирана 

автомивка за самообслужване. Изложени са тенденциите в развитието и прилагането 

на модерните системи за управление и мониторинг на автомивките на 

самообслужване със смарт устройства и Интернет на нещата. 
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 Разработени са логически блок-схеми и Ладер диаграми за програмируем 

логически контролер, както и свързаните с него HMI панел и WINCC SCADA за 

контрол и наблюдение на основни параметри на системата, като по този начин ще се 

реализира главната цел на дипломната работа, а именно – подобряване на системата 

за управление на самообслужваща автомивка с IoT възможности. 

 Следваща цел на тази разработка е да се създаде уеб-сервър за отдалечен 

достъп до SCADA системата и за събиране на статистическа информация за цялостния 

процес на автомивката. Използвайки Интернет приложения да се усъвършенства 

комуникацията и обслужването на клиентите, като безкасови плащания; 

промоционални кампании, в т.ч. индивидуални промоционални съобщения.  
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РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕЛАЦИОННА БАЗА ДАННИ ЗА НАУЧНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

Венцислава Димитрова1,2,* 

гл. ас. д-р инж. Лиляна Колева1,* 

1Химикотехнологичен и металургичен университет – гр. София, бул. 

„Климент Охридски“ № 8, 1756 

2IBM България – гр. София, бул. „Христофор Колумб“, № 64 

 

Резюме: В настоящия доклад е разгледана разработването на релационна База 

Данни в средата на MS Access. Конфигурираната база данни е използвана за 

автоматизиране на процеси като автоматизирано попълване на бланки и 

документи, свързани с подготовката за провеждане на научна конференция.  
 

Увод  

Провеждането на научно мероприятие, като конференция, е свързано със 

съгласуването на много процеси, като реклама, обработка на получените заявки за 

участие и издаване на различни видове документи. За да се облекчи ръчната работа и 

да се минимизира възможността от човешка грешка, е разработена Система База 

Данни (СБД) в средата на MS Access, чиято цел е да систематизира събраната 

информация и в същото време чрез нея да се автоматизират процесите, свързани с 

действията, предхождащи нормалното протичане на една научна конференция. 

 

Методи  

За реализирането на поставената задача е използван Microsoft Office 365 [1] и 

по-точно неговите под продукти Access, Word и Outlook.  

• MS Access [2] е инструмент за управление на информация или релационна 

база данни, който помага да се съхранява информация за справка, отчитане 

и анализи. MS Access може също да преодолее ограниченията, установени 

при опит за управление на големи количества информация в MS Excel или 

други приложения за електронни таблици. 

• MS Outlook [3] е софтуерна система за менажиране на лична информация. 

Въпреки, че е предимно имейл клиент, Outlook включва и функции като 

календар, водене на бележки, дневник и сърфиране в мрежата. 

• База данни [4] е организирана колекция от структурирана информация или 

данни, съхранявани в електронен вид, в компютърна система. Базата данни 

се контролира от система за управление на база данни (СУБД). Данните и 

СУБД, заедно с приложенията, които са свързани с тях, се наричат СБД. 

Данните в най-често срещаните типове бази данни (БД), които работят днес, 

се моделират в редове и колони в серия от таблици, за да бъде обработката и 

заявката на данните ефективна. След това данните могат да са лесно 

достъпни, управлявани, модифицирани, актуализирани, контролирани и 

организирани. Повечето БД използват език за структурирани заявки (SQL) за 

писане и запитване на данни. 
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• Релационна БД [5] е вид БД, която съхранява и предоставя достъп до точки 

от данни, които са свързани една с друга. Релационните БД се основават на 

релационния модел, интуитивен, ясен начин за представяне на данни в 

таблици. В този вид БД всеки ред в таблицата е запис с уникален 

идентификатор, наречен ключ. Колоните на таблицата съдържат атрибути на 

данните и всеки запис обикновено има стойност за всеки атрибут, което 

улеснява установяване на връзките между точките от данни. 

• SQL (Structured Query Language) е основния език използван при БД [6]. Този 

език позволява да се обработва информацията с помощта на таблици, чрез 

„запиване“ към тези таблици и други свързани обекти (изгледи, функции, 

процедури). Повечето БД, като SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, 

MariaDB, QMF работят с този език (с някои разширения и вариации), за да 

обработват данните. С SQL може да се вмъкват, изтриват и актуализират 

данни. Използва се и за създаване, изтриване или промяна на обекти в БД. 

 

Релационна база данни за научна конференция  

За целите на научната конференция и улесняването на организирането и 

протичането й е съставена релационна база данни, чиято цел е да съхрани 

информацията нужна както за рекламната кампания на събитието така и за неговото 

организиране и протичане.  

Релационната БД е вид база данни съставена от взаимно свързани таблици с 

данни. На Фиг. 1 се вижда диаграмата на взаимоотношенията в БД, която е използвана 

за постигане на целите на научната конференция. 

 

 
Фиг. 1. Релационна база данни. 
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На Фиг. 1 се вижда, че структурата на БД е изградена от 6 таблици: 

• CONTACTS_PRINCIPALS – съдържа информацията за контакт с директорите 

на различните учебни заведения (имена, училище, имейл и локация); 

• INSTITUTION_INFO – съдържа информация за самото учебно заведение (име, 

локация, сайт); 

• TEACHERS_PART – съдържа информация за вече регистриралите се в 

мероприятието учители/научни ръководители. Част от атрибутите са: имена, 

имейл, училище/университет, дали желае удостоверение за квалификационен 

кредит и други; 

• STUDENTS_PART – съдържа информация за вече регистриралите се в 

мероприятието ученици/студенти/докторанти; 

• QUALI_CREDITS – тази таблица съхранява данните на всички пожелали да 

получат квалификационен кредит. Информацията съхранена в нея 

представлява лични данни, като дата на раждане, място на раждане, 

месторабота, информация от тяхната диплома за висше образование, както и 

данни за издаване на фактура; 

• ARTICLES – тази таблица съдържа името на статията/доклада, както й 

уникално ID за нея. ID-то се използва, за да се осъществи по-лесна връзка 

между TEACHERS_PART и STUDENTS_PART. Това се прави с цел избягване 

на множество дубликати и в двете таблици. Това се налага защото участниците 

и в двете категории могат да участват в повече от един доклад (статия). 

 

Една от функциите на изградената БД е да автоматично да попълва поканите 

за конференцията, изпращани до директорите на съответните училища. По този начин 

всяка покана е персонализирана за всеки получател. 

 

 
Фиг. 2. Алгоритъм за изпращане на имейли. 

 

На Фиг. 2 е показан най-общо алгоритъмът за изпращане на мейли, който се 

състои в следните стъпки: 

• Стъпка 1: Събиране на информация за учебното заведение и директора му; 

• Стъпка 2: Въвеждане на данните в съответните таблици; връзването им чрез 

ключове; създаване на заявка за автоматично попълване на данните в 

поканите; 
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• Стъпка 3: Връзване на БД с Word попълване на вече създадената бланка за 

покана на конференцията. Настойка за автоматично попълване на празните 

полета в поканата (обръщение, титла, име на директор, име на училище); 

• Стъпка 4: Конфигуриране на работата на Outlook с имейл извън Microsoft. 

След осъществяването на тази стъпка Word комуникира свободно с Outlook, 

като му подава нужната информация за съставяне и изпращане на голямо 

количество от имейли (bulk). 

 

SQL кода на заявката за автоматично попълване на информацията в мейли и 

тяхното изпращане има вида: 

SELECT  

CONTACTS_PRINCIPALS.Salutation, 

CONTACTS_PRINCIPALS.Title,  

CONTACTS_PRINCIPALS.Name,  

CONTACTS_PRINCIPALS.Primary_Mail, 

CONTACTS_PRINCIPALS.Secondary_Mail,  

CONTACTS_PRINCIPALS.INS_ID,  

INSTITUTION_INFO.Institution,  

INSTITUTION_INFO.Location,  

INSTITUTION_INFO.Region 

FROM  

CONTACTS_PRINCIPALS INNER JOIN INSTITUTION_INFO  

ON  

CONTACTS_PRINCIPALS.[INS_ID] = INSTITUTION_INFO.[INS_ID] 

ORDER BY INSTITUTION_INFO.Region; 

 

Заключение  

Разработената База Данни се използва за структурирането на информацията, 

необходима за провеждането на национална научна конференция. Използвана е за 

персонализирането на поканите за участие в конференцията, както и за автоматичното 

им попълване и разпращане до съответните научни институции. 
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ТЕХНОЛОГИИТЕ И ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ - ЧАСТ 3 

(Доклади, разработени от докторанти /и техни научни 

ръководители) 

 

1. Програмиране 
2. Разработване на Интернет-приложения 
3. Автоматизация и роботика 
4. Интернет на нещата 
5. Софтуерни продукти за анализ и вземане на 

решения 
6. Умни домове, офиси, училища, градове 
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Резюме: Разработена e интегрирана система от тип умен офис/дом за 

мониторинг и управление на елементи от работната среда или в дома на 

платформа Home Assistant и е интегрирана с гласови асистенти (Google 

Assistant и Alexa). Настоящият проект е насочен към проектиране, 

разработване и интегриране в едно софтуерно приложение на елементи с 

различни комуникационни стандарти и протоколи, както и логическата и 

оперативна реализация на определени функции на интегрираната система. 

 
Увод  

Базовата концепция за домашна автоматизация, както и автоматизацията на 

работното място, има за цел да интегрира различни технологии до ниво, при което 

повечето ежедневни задачи са автоматизирани [1]. В съвременните интегрирани 

системи всичко може да бъде свързано с всичко, като по този начин се създава нова 

разпределена система, която надхвърля концепцията за Интернет на нещата (IoT). Тя 

се дефинира като Интернет на всичко (IoE) [2, 3] и включва четири основни 

компонента хора, неща, данни и процеси, които са комбинирани в обща 

взаимосвързана система с виртуален център за данни и интелигентна мрежова 

комуникация. 

Има много предложени проекти и приложения за проектиране и развитие на 

автоматизирани системи за интелигентен дом (SH) [4 - 7]. Въпреки, че разглеждат 

различни функционалности, приложение на различни елементи, операции и мрежи, 

несъмнено всички те са свързани основно с повишаване на комфорта и сигурността, 

спестяване на енергия, време и усилия, предотвратяване на аварии. Системи като 

засичане на движение, интелигентен контрол на температурата, адаптивната 

луминисценция, IR технологии (инфрачервени) и системите за сигурност с 

видеонаблюдение (CCTV) са често срещани. Внедряват се усъвършенствани 

технологии като разпознаване чрез черти на лицето [8], гласово контролирани 

команди [9], управление чрез жестове [10] подпомагане при планиране и 

консултиране в ежедневните задължения в живота. 

Разработена e интегрирана система от тип умен офис/дом за мониторинг и 

управление на елементи от работната среда или в дома на платформа Home Assistant 

и е интегрирана с гласови асистенти (Google Assistant и Alexa). 

 

Методи 

Структурата на системата тип умен офис/дом се базира на концепцията за 

Интернет на нещата (IoT – Internet of Things), която включва свързаност на устройства 

и изпълнителни механизми, както и наличието на сензорна безжична мрежа (WSN – 

Wireless Sensor Network), позволяваща проследяването на различни параметри на 

средата, определяне на гео-локация, проследяване на състоянието на свързаните 
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устройства, осигурява установяване на условия или ограничения при изпълнението на 

логически алгоритми или конкретни действия и др. Разработената интелигентна 

система решава проблема от използването на различни интерфейсни приложения, 

комуникационни протоколи и стандарти, като в същото време разширява обхвата си 

чрез интеграция с гласови асистенти (Google Assistant и Alexa). 

 

Интегрирана система тип умен офис/дом 

Интегрирането на голям брой елементи в една обща система поставя 

въпросите за дефинирането на структурата, функциите и работата на системата като 

едно цяло. 

Структурата на разработената интегрирана система тип Умен Дом се състои 

от следните основни модули: 

• Свързани устройства; 

• Измервателен (сензорен) модул; 

• Модул за обработка; 

• Модул за визуализация (интерфейс); 

• Комуникационен модул (гласова комуникация). 

Основните цели на една интегрирана система могат да се дефинират най-общо 

като насочени към повишаване на сигурността, комфорта и удобството, грижа за 

здравето, енергийна консумация и ефективност, грижа за вътрешното и външното 

пространство [11]. Тези цели са реализирани по следния начин в разработената 

интегрирана система [12-14]: 

• Реализираната интегрирана система тип Умен Дом или Офис повишава 

сигурността на обитателите на дома, чрез реализация на непрекъснато 

видеонаблюдение, мониторинг на свързаните сензори, свързани със 

сигурността, защита от аварийни ситуации - пожар, наводнение и др. 

• Интегрираната система повишава комфорта на потребителите й, чрез 

дистанционно и/или интелигентно управление на осветление, завеси, 

включване и изключване на уреди, управление на видео и аудио оборудване, 

телевизор, PlayStation, контрол на температурата – климатик, нагреватели и 

централно отопление и др. 

• Системата може да се грижи и за здравето на обитателите на умния дом чрез 

измерване на показатели за околната среда – температура, светлина, налягане, 

влажност, съдържание на CO2, прах, дим, аларми или напомняне за прием на 

лекарства, реализирана и функция за проследяване на времето, прекарано на 

стационарно работното място с възможност за настройка на време за почивка. 

• Системата може да проследява консумацията на енергия – консумация на 

електроенергия и топлина (централно отопление) 

• Системата реализира грижа за вътрешното пространство – почистване, 

вентилация, пречистване и овлажняване на въздуха, грижа за растенията, 

хранене на домашни любимци. 

• Системата спомага за организирането на дейностите на потребителите – 

календар на събития и задачи (индивидуални и общи), информация за 

пътуване (Waze), определяне на местоположението на потребителите в 

офиса/дома или извън него (точна геолокация чрез GPS на мобилен телефон), 

списък за пазаруване, предложения за прекарване на празничното време. 

• Информация – информация от свързаните мобилни телефони – геолокация, 

дейности, настройки, състояние на батериите, данни от сензори, Wi-Fi връзка, 
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количество пренос на данни и др.; новини, информация за времето, 

съхранение на исторически данни от всички свързани обекти, събиране и 

обработка на данни от сензори. 

• Интеграция на гласов контрол – гласовата комуникация способства за достъп 

до системата чрез гласови команди, което прави използването й изключително 

гъвкаво и лесно. 

• Отдалечен достъп и управление от произволна точка на света. 

 

  

Фиг. 1. Общ изглед на синхронизирана 

интегрирана система в Google Home 

Фиг. 2. Планов изглед 

 

 

 

Фиг. 3. Исторически данни и 

възможност за избор на свързан 

елемент от системата  

Фиг. 4. Графична визуализация на данни от  

мониторинга на консумираната 

електрическа мощност (W) чрез Shelly 1РМ. 

 

При работата на системата в зависимост от конкретната оперативна функция 

могат да се използват, както свързани устройства или изпълнителни механизми, така 

и сензори за установяването на наличието или отсъствието на определени условия, 

които да са последвани от съответни конкретни действия. Те се реализират на база на 

въведените в системата логически алгоритми и методи за обучение. Общият изглед на 

разработената интегрирана система е представена на Фиг. 1. Там са изнесени най-

често използваните данни за състоянието на дома и членовете на домакинството. 

Освен работата чрез бутонния изглед, който е удобен за мобилни телефони, тъй като 

може да събира много информация и варианти за управление, системата има 

възможност за преминаване в планов изглед (Фиг. 2). Плановият изглед представлява 

триизмерен модел на дома или офиса, на който са означени всички основни свързани 

елементи, устройства и уреди. Той дава по-голяма яснота и удобство поради 

визуализирането на различни променливи – например пускането и спирането на 

осветление в помещението, положение на завесите (отворени/затворени) и др.  

Данните от различните свързани към интегрираната система елементи, 

устройства и сензори се съхраняват в база данни и могат да бъдат визуализирани и 
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достъпени при нужда чрез опцията „История“ (Фиг. 3), както и да се използват при 

обучението на системата. Освен това при избора на конкретен елемент може да се 

получи и графично изображение на съхраняваните данни за избран период от време, 

както това е показано на Фиг. 4 за данни от мониторинга на консумираната 

електрическа мощност (W) чрез Shelly 1РМ. 

Към момента свързаните елементи са над 150, като свързването на нови 

елементи е неизбежно при разработване на нови функции в системата. 

Основните комплексни и интелигентни функции на системата са: 

• гласови съобщения на български език – например, известяване за 

настъпването на определени ситуации, подканване относно необходимостта 

от извършването на определени действия и др. 

• home track – системата локализира всеки от обитателите на дома с точност 

до стая, което дава възможност на системата да извършва действия и взима 

самостоятелно решения относно тази локация – например, системата може 

да се пренасят различни активни функции спрямо локацията като 

осветление, музика, температура и др. 

• сценарии – функцията включва извършването на няколко действия 

едновременно в зависимост от сценария и въз основа на получените данни 

и направените наблюдения от системата. 

 

Заключение 

 В настоящия доклад е представена разработената интегрирана система от тип 

умен офис/дом за мониторинг и управление на елементи от работната среда или в 

дома на платформа Home Assistant и интегрирана с гласови асистенти (Google 

Assistant и Alexa). Описани са основните функции на системата, както и разработеният 

приложно-програмен интерфейс, чрез който се реализира интеграцията в системата. 
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МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛАЦИЯ НА ПРОФИЛИТЕ НА AR-N 

7520 РЕЗИСТИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННОЛЪЧЕВА 
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Резюме: В настоящия доклад е изследвана зависимостта на геометричните 

характеристики на проявените след експониране профили на негативни 

електронни резисти AR-N 7520 от параметрите на процеса електроннолъчева 

литография. Оценен е регресионен модел, който може да бъде използван за 

симулирането на профилите на резистите при различни параметри на процеса, 

което е от изключителна важност за определяне на оптимални работни режими 

и за получаването на профили с предварително дефинирани геометрични 

характеристики. 

 
Увод 

Електроннолъчевата литография (ЕЛЛ) е процес, чрез който могат да се 

изграждат нано-размерни структури за оптоелектрониката, както и възпроизвеждане 

им с висока резолюция и прецизност [1]. Поради малките размери на получаваните 

чрез електроннолъчева литография структури, свойствата на тези структури са силно 

повлияни от геометричните им размери. Понастоящем има голям интерес към 

границите на възможностите на приложение на процеса от гледна точка на 

геометрията на получавания профил на резиста, като едновременно с това се 

повишават и изискванията към точността на предсказване на размерите на 

получаваните структури чрез симулационни методи.  

За намаляването на размерите на получения резист, както и за получаване на 

оптимални геометрични размери на проявените структури, от съществено значение е 

прецизния подбор на параметри, характеризиращи протичането на процеса, каквито 

са дозата на експониране и дебелината на слоя резист върху подложката.  

 

Методи 

За изследване на влшянието на параметрите на процеса ЕЛЛ върху проявените 

след експониране профили на негативни електронни резисти AR-N 7520 е направено 

експериментално изследване. Оценен е регресионен модел, който може да бъде 

използван за симулирането на профилите на резистите при различни параметри на 

процеса, което е от изключителна важност за определяне на оптимални работни 
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режими и за получаването на профили с предварително дефинирани геометрични 

характеристики.. 

 

Експериментални условия  

Анализираният експеримент е проведен на инсталация ZBA23 (Raith) за ЕЛЛ 

(Братислава, Словакия) с електронен лъч с променливо напречно сечение и 

електронна енергия 40 keV [2]. Тънък филм с негативния електроннолъчев резист AR-

N 7520 (Allresist) с дебелина 460 nm върху GaAs подложка е експониран с електронен 

лъч по предварително зададен образец. Проявяването е проведено с AR 300-47 

проявител за 60 секунди. Измерванията на дебелината на резиста са извършени с 

помощта стандартната профилометрична техника на оборудване на Alphastep. 

Сканиращ електронен микроскоп с висока разделителна способност Quanta FEG 250 

(FEI) е използван за измерване на размерите на профилите на резиста при увеличение 

200 000 пъти. 

Експонирани са няколко единични линии с ширина 200 nm и разстояние 

между тях 600 nm с различни дози на експониране. При проявяване на негативните 

електронни резисти, разтворимостта на облъчените участъци намалява, а 

необлъчените участъци се разтварят. Височината на линиите от AR-N 7520 резисти 

след проявяване е означена с Т и се е получила различна в зависимост от дозата на 

експониране (Фиг. 1).  

 

 
Фиг. 1. AR-N 7520 профили на резиста и означения за получените геометричните 

размери [2]. 

Ширината на линиите - L след проявяване, са измерени при различна дебелина 

на резиста: L1 = T, L2 = ¾ T, L3 = ½ T, L4 = ¼ T и L5 = 0T (при повърхността на 

подложката) и за различни дози на експониране Q. На базата на получените 

експериментални данни за геометричните размери на профила на резиста се изследват 

зависимостите на ширините на линията след проявяване при експониране на 

множество линии с ширина на линията 200 nm и разстояние между тях 600 nm от 

параметрите на процеса ЕЛЛ: доза на експониране – z1 и дебелина на резиста – z2. 
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Таблица 1. Диапазони на изменение на факторите. 

Фактори 
Кодирани 

означения 

Минимум 

zi min 

Максимум 

zi max 

Доза на експониране – z1 

[μС/cm²] 
x1 120 250 

Дебелина на резиста – z2 [nm] x2 0 474 

 

В резултат на експеримента са получени данни за геометричните размери на 

17 профила на резист AR-N 7520, получен при експониране със 17 дози на 

експониране. Диапазоните на изменение на параметрите на процеса са представени в 

Таблица 1. 

 

Моделиране и симулация на профилите на AR-N 7520 резисти  

Изследва се влиянието на факторите: дозата на експониране – z1 и дебелината 

на резиста – z2 върху ширината на профила на резиста, като за целта е използван 

програмният продукт QstatLab, с помощта на който е оценен регресионен модел за 

ширината на резиста след проявяването му.  

Оценен е регресионен модел за ширината на линията на резиста след 

проявяването му в зависимост от факторите: дозата на експониране – х1 и дебелината 

на резиста – х2, като е използван програмният продукт QstatLab [3]. След отстраняване 

на незначимите параметри и взаимодействия между тях, е получен е следният модел: 

y = 255.06925 + 146.86958x1 – 58.885466x2
 – 121.83284x2

3 – 78.470074x1x2 –

59.079568x1
2x2 + 147.94979x1x2

2      (1) 

Стойността на коефициента на детерминация – R2 е 0.98447, което означава, че 

моделът описва 98.447% от разсейването на изходната величина. Стойността на 

коригирания коефициент на детерминация – R2
adj е 0.98328, което показва, че моделът 

е в състояние да обясни 98.328% от разсейването при предсказване на бъдещи 

наблюдения. Изпълнен е критерия за значимост на коефициента на детерминация – 

R2, според който изчислената стойност на дисперсионното отношение – F трябва е по-

голяма от неговата таблична стойност (F(0.050, 6, 78) = 2.21723 < Fизч = 824.14987), 

при зададено ниво на значимост α = 0.05. Тя е многократно по-голяма и може да се 

приеме, че регресионният модел е адекватен и описва добре зависимостта на 

изходната величина от параметрите на процеса и може да се използва за 

предсказването й. 

На Фиг. 2 е показанa контурнa графикa за ширината на резиста в зависимост 

от дозата на експониране – z1 и дебелината на резиста – z2. При ниските дози се 

наблюдава загуба на дебелина на резиста след проявяване, в следствие на 

недостатъчното експониране с електронния лъч. С увеличаване на дозата на 

експониране, ширината на профила на резиста се увеличава най-силно при 

подложката. В сив цвят на фигурата е означена зоната, където липсва съответната 

обща дебелина Т при получените профили на резистите. 
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Фиг. 2. Контурна графика за ширината на резиста в зависимост от дозата на 

експониране (z1) и дебелината на резиста (z2). 

 

Оцененият регресионен модел (1) може да се използва за симулация на 

проявените при различни дози на експониране профили. Такъв профил, получен за 

доза на експониране от 185 μС/cm², е представен на Фиг. 3. 

 

Фиг. 3. Профил на резист при доза на експониране z1 = 185 μС/cm². 

 

При дефиниране на ясни оптимизационни критерии относно геометричните 

характеристики на профилите получени чрез електроннолъчева литография може да 
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се направи и избор на оптимални режимни параметри за работа, на база на оценени 

емпирични модели [2, 4]. 

 

Заключение 

Изследвано е влиянието на входните параметри: доза на експониране на 

електронния лъч и дебелината на резиста върху ширината на линията на резиста след 

проявяването му. В резултат на анализираните данни от експеримента за профила на 

негативния резист AR-N 7520 е оценен регресионен модел за ширината на профила на 

резиста, в зависимост на дозата на експониране и дебелината на резиста. Оцененият 

регресионен модел е използван за симулация на проявените при различни дози на 

експониране профили.  

В резултат от направеното изследване може да се каже, че дебелина на резиста 

Т след проявяване, силно зависи от дозата на експониране, особено за ниските 

стойности на дозата, където се наблюдава загуба на дебелина на резиста след 

проявяване. С увеличаване на дозата на експониране, ширината на профила на резиста 

се увеличава най-силно при подложката. При високите дози на експониране се 

наблюдават и най-големите разлики в ширините на профила на резиста, при дебелини 

L5 и L2. Профилите с приблизително паралелни стени на резиста, което е стандартно 

технологично изискване към тях са получени в областта на по-ниските дози на 

експониране. 
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ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕСА ЗА 

ТЕРМИЧНО ЗАВАРЯВАНЕ НА ПОЛИМЕРИ 

 

ас. инж. Недко Перчемлиев* 

Химикотехнологичен и металургичен университет  

гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 8, 1756 

 

Резюме: В настоящия доклад като част от цялостното проектиране е 

представен процесът на проектиране на система за полуавтоматично 

управление на апарат – преса за термично заваряване на полимерни материали. 

Разгледан е графичният език за програмиране на PLC-контролери – Ладер 

диаграми (Ladder Diagrams). 
 

Увод  

Първата стъпка при проектиране на дадена машина или инсталация е 

запознаването с технологичния процес. Термичното заваряване на полимерни 

материали (пластмаси) е популярен метод за съединяване на различни детайли в голям 

спектър от производства: автомобилна индустрия; производство на 

електротехнически и електронни устройства; производство на екипировка и различно 

оборудване и др. Проектирането на системата за управление е част от цялостното 

проектиране на конкретната машина – преса за термично заваряване. За формулиране 

на управляващия алгоритъм, който системата трябва да изпълни е необходимо да 

бъдат ясно дефинирани стъпките на технологичния процес. В зависимост от 

изискванията за: бързодействие, сложност, надежност, безопасност и други 

характеристики на процеса, системата за управление може да бъде реализирана с 

различни степени на автоматизация. 

 

Методи  

За реализирането на настоящия проект работният процес е разделен на два 

етапа: 

• Инженерно проектиране на машината в: 3DEXPERIENCE 

SOLIDWORKS [1], който е нов вариант на познатия настолен 

SOLIDWORKS 3D CAD софтуер. 3DEXPERIENCE е разположен в 

облак и свързан с облак, стартира се от браузъра на компютъра и е 

непрекъснато интегриран с платформата 3DEXPERIENCE от Dassault 

Systemes. 

• Проектиране на системата за управление – За целта е използван 

Microsoft Visio, софтуер за създаване на диаграми, схеми и други 

графични обекти във векторен формат. Microsoft Visio разполага с 

множество готови фигури, които са класифицирани в подробна 

библиотека, по отношение на тяхното приложение при чертането на 

различни схеми. Също така могат да бъдат създадени и авторски 

фигури, които да заместят готовите. След създаването на логическа 
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блок-схема и Ладер диаграма, управляващият алгоритъм се въвежда 

посредством специализиран софтуер в PLC-контролера. 

 

Проектиране на система за управление на преса за термично заваряване 

на полимери  

I. Инженерно проектиране. 

Като непосредствена част от инженерното проектиране на пресата за 

заваряване е показан нейният опростен 3D модел – Фиг. 1, с изброени основните ѝ 

конструктивни елементи: 

1 – Основа; 

2 – Рамка; 

3 – Линейни направляващи; 

4 – Пневматичен цилиндър; 

5 – Нагревателен елемент. 

 

Фиг. 1. 3D модел на пресата за заваряване. 

 

II. Дефиниране стъпките на технологичния процес. 

Технологичният процес на заваряването основно може да се опише като 

разтопяване на части от два допрени детайла, които са фиксирани по време на самия 

процес. За съставяне на управляващия алгоритъм дефинираме технологичния процес 

в конкретни стъпки: 

1 – Включване на нагревателния елемент – 5 (Фиг. 1) и загряване до 

определената за полимера температура на разтапяне; 

1 

2 

3 

4 

5 

3 
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2 – Поставяне на детайлите за заваряване в специален фиксатор в 

пространството между 1 и 5; 

3 – Задействане на пневматичния цилиндър 4 (надолу), който притиска 5 към 

1, а също така и двата детайла един към друг; 

4 – Изчакване на определено време за извършване на заварката в зависимост 

от дебелината и други характеристики на детайлите; 

5 – Задействане на пневматичния цилиндър 4 (нагоре), който се оттегля от 

заварените детайли; 

6 – Изваждане на заварените детайли от фиксатора; 

7 – Изключване на нагревателния елемент. 

 

III. Логическа блок-схема. 

По детайлните стъпки на технологичния процес е съставена следната 

логическа блок-схема (Фиг. 2): 

да

не

да

не

НАЧАЛО

Включване на 

терморегулатора с 

нагревателя

Достигане на 

зададена 

температура

Сигнал за 

задействане на 

цилиндъра

Задействане на 

цилиндъра

(надолу)

Изчакване

[s]

Задействане на 

цилиндъра

(нагоре)

Изключване на 

терморегулатора с 

нагревателя

КРАЙ

 

Фиг. 2. Логическа блок-схема. 

 

За регулирането на температурата на нагревателния елемент могат да бъдат 

използвани позиционен регулатор или ПИД-регулатор, в зависимост от необходимата 

прецизност на задаваната температура. 
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IV. Ладер диаграма. 

Ладер диаграмите са графичен език за програмиране на PLC, базиран на 

електрическите релейно-контактни схеми. Началото на „Ладер“ програмирането е 

поставено в САЩ от първите производители на PLC. 

„Ладер програмата“ се състои от определена последователност на логически 

(„контактни“) инструкции, чрез които се идентифицира състоянието на всеки един от 

елементите (контактите) на електромеханичната (релейно-контактна) система 

използвани за управлението на машината (и/или процеса). Действителното състояние 

на контактите от електромеханичната система се замества с логическо. В качеството 

на отделен елемент („контакт“) от системата за управление могат да се използват 

всички битове от адресируемите даннови области на конкретния PLC, в съответствие 

с използваната система за адресация. 

Анализът на състоянията на отделните битове ("контакти") се извършва 

посредством две основни инструкции: „изпълни при отворен“ (examine if open - ]/[), 

което означава че контактът е нормално затворен и „изпълни при затворен“ (examine 

if close - ] [ ), което означава, че контактът е нормално отворен. Когато при изпълнение 

на съответната „контактна“ инструкция контролерът анализира състоянието на 

конкретния бит (контакт), той изработва съответно логическо състояние [2]. 

DN

Rung 0000 R1

START

PB

EMERGENCY

STOP

R1

Rung 0001

R1

DN

PS 220/24

ThermoReg

Rung 0002 EN

ThermoReg

WELDING

PB

Timer On Delay

[s]

Solenoid
DOWN

EN

DN

Solenoid
UP

END

Rung 0003

Rung 0004

Rung 0005

DN

 

Фиг. 3. Ладер диаграма. 



Информационни технологии и автоматика“, 2022, ISSN: 2815-3383 (online), ISSN: 2815-3375 (print) 
 

 

 

123 

 

 На Фиг. 3 е показана принципна ладер диаграма за управление на заваръчната 

преса. 

Управляващата програма се състои в 5 логически стъпки: 

Стъпка 0000 – Проверка за натиснат бутон START и ненатиснат бутон 

EMERGENCY STOP, при което се задейства изход (контактор) R1 и се самоблокира 

през собствен NO-контакт.  

Стъпка 0001 – Входен сигнал от NO-контакт на R1, който активира изходи за 

включване на захранващ блок PS 220/24 (за пневматичната система) и 

терморегулатора ThermoReg. 

Стъпка 0002 – Входен сигнал от NO-контакт на терморегулатора за 

достигната зададена температура и натиснат бутон WELDING, активират таймер 

Timer On Delay за определено време. 

Стъпка 0003 – Разрешаващ входен сигнал EN от таймера задейства 

електропневматичния разпределител за посока надолу (Solenoid DOWN) на 

пневматичния цилиндър и така той притиска детайлите. 

Стъпка 0004 – Входен сигнал DN за изтичане времето на таймера задейства 

електропневматичния разпределител за посока нагоре (Solenoid UP) на пневматичния 

цилиндър и така той освобождава заварените детайли. 

Стъпка 0005 – Край на програмата. 

 

Заключение  

Разработените блок-схеми и управляващи алгоритми са част от реалния 

производствен процес на пресата за термично заваряване на полимери. Показаните 

фигури в доклада са опростени и имат за цел да илюстрират отделните етапи на 

проектирането. В детайлност 3D моделът е придружен с 2D технологични чертежи на 

всеки детайл, а Ладер диаграмата притежава допълнителни атрибути и синтаксис в 

зависимост от софтуера за програмиране на PLC-контролера.  
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ХТМУ, гр.�София

12.00-12.15 АUHydroBot2021

Александра�Умленска. 

ПМГ�„Проф.�Емануил�Иванов“,�гр.�Кюстендил

12.00-12.10 Кафе�пауза

Сесия�3.�Председател:�Проф.�Коста�Бошнаков

12.10-12.25 The Past Future Bike

Александра�Умленска. 

ПМГ�„Проф.�Емануил�Иванов“,�гр.�Кюстендил

12.25-12.40 Смарт�Паркинг

Георги�Вакареев,�Георги�Попов,�Атанас�Савов

Неврокопска�професионална�гимназия�„Димитър�Талев“, гр.�Гоце�

Делчев;�Клуб�„Роботика�НПГ“

12.40-12-55 Станция�за�измерване�качеството�на�въздуха

Георги�Темелков,�Едвин�Пеев,�Любен�Аратлъков,�Атанас�Савов

Неврокопска�професионална�гимназия�„Димитър�Талев“�– гр.�Гоце�

Делчев;�Клуб�„Роботика�НПГ“

12.55-13.10
(дистанционно)

Игра�GameHub

Светослав�Андонов,�Боряна�Аспарухова

ПМГ�"Христо�Смирненски",�гр.�Перник

13.10-13.40 Обедна�почивка – Библиотеката на�ХТМУ

Сесия�4. Председател:��Доц.�Димитър�Пилев

13.40-13.55 Локация�на�земеделски�ресурси

Габриел�Гърбов,�Ина�Хавова,�Виктория�Божкова,�Николай�Христов, 

Галина�Радкова

СУ�„Бачо�Киро”,�гр.�Павликени
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13.55-14.10 Създаване�на�сайт�на�компания�за�хостинг�услуги

Денис�Ангелов,�Емилиян�Бочуков,�Асиер�Бейжет,�Олга�Ангелова

СУ�„Димчо�Дебелянов”,�гр.�Варна

14.10-14.25 Програмирането�- хоби�и�професия

Мартин�Тонев,�Тамара�Николова�

ПГТТ�,,Атанас�Димитров"�- гр.�Нова�Загора

14.25-14.40

(дистанционно)

Разработка�на�сайт�тематично�направление:�Виртуална�и�добавена�

реалност

Марин�Дочев,�Красимира�Митева�

ПГ�по�телекомуникации,�гр.�София

14.40-14.55 Как�да заселим�Марс

Василена�Димитрова,�Кирил�Доцев,�Анастасия�Петкова�

90�СУ�"Ген.�Хосе�де�Сан�Мартин",�гр.�София

14.55-15.00 Кафе�пауза

Сесия�5.�Председател:��Доц.�Даниела�Гочева

14.55-15.05 Изкуствен�интелект
Кристиян�Йовов,�Николай�Кънчев,�Антонио�Шопов
133�СУ�„А.С.�Пушкин“,�гр.�София

15.05-15.15 Изкуствен�интелект�
Ира-Карина�Димова,�Антонио�Шопов�
133�СУ�„А.С.�Пушкин“,�гр.�София

15.15-15.25 Автоматизация�и�роботика
Катерина�Рашкова,�Антонио�Шопов
133�СУ�„А.С.�Пушкин“,�гр.�София

15.25-15.35 Автоматизация�и�роботика
Ангелика�Маринова,�Антонио�Шопов
133�СУ�„А.С.�Пушкин“,�гр.�София

15.35-15.45 Автоматизация�и�роботика
Калина�Далаклиева,�Антонио�Шопов
133�СУ�„А.С.�Пушкин“,�гр.�София

15.45-15.55 Автоматизация�и�роботика
Лора�Георгиева,�Антонио�Шопов�
133�СУ�„А.С.�Пушкин“,�гр.�София

15.55-16.05 Интернет�на�нещата
Мартин�Зарков,�Антонио�Шопов
133�СУ�„А.С.�Пушкин“,�гр.�София

16.05.16.15 Интернет�на�нещата
Биляна�Бенкова,�Антонио�Шопов
133�СУ�„А.С.�Пушкин“,�гр.�София

16.20-16.40 Награждаване�- първи�ден
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27 април�2022�г.

  

10.00-12.00 ПОСТЕРНА�СЕСИЯ. 

Председатели: гл.�ас.�Цветелина Иванова, ас.�Недко�

Перчемлиев

11.00-12.00 Посещение�на�лаборатории�в�катедра�АП

12.00-12.30 Обедна�почивка�(Библиотека),

12.30-13.30 Посещение�на�лаборатории�в�катедра�АП

 

Сесия�6. Председател:�Гл.�ас.�Пламен�Василев

13.30-13.45 Система�за�наблюдение�на�количеството�въглероден�оксид�в�открити�

и�закрити�пространства.

Борис�Кисьов,�Росен�Витанов�

ТУЕС,�гр.�София

13.45-14.00
Манипулиране�на�пиксели�и�графични�изображения�с�помощта�на�

JavaScript

Теодора�Василева,�Фабиен�Кунис�

125�СУ�„Боян�Пенев“,�гр.�София

14.00-14.15 Crypto Pi

Даниел�Колев,�Мартин�Костов,�Фабиен�Кунис

125�СУ�„Боян�Пенев“,�гр.�София

14.15-14.30
(дистанционно)

Звезди�и�звездна�еволюция

Ерен�Мехмед,�Петя�Желева

Професионална�Техническа�Гимназия�гр.�Бургас

14.30-14.40 Кафе�пауза

Сесия�7. Председател:�Проф.�Александра�Грънчарова

14.40-14.55 Проектиране�на�система�за�управление�на автоматизирана�автомивка�

на�самообслужване�посредством�съвременни�индустриални�

програмируеми�логически�контролери�с�IoT�възможности

Красимир�Кръстев,�Йордан�Белев.

ХТМУ, гр.�София

14.55-15.10 Проектиране�на�система�за�управление�на�преса�за�термично�

заваряване�на�полимери

Недко�Перчемлиев

ХТМУ,�гр.�София
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15.10-15.25
(дистанционно)

Интернет�дейности�и�услуги�във�фирмите,�банковите�и�държавните�

институции�

Мария�Драганова,�Станимира�Петрушкова�

Национална�финансово-стопанска�гимназия,�гр.�София

15-25-15.35 Кафе�пауза

Сесия�8. Председател:�Проф.�Атанас�Атанасов

15.35-15.50 Сайт�за�резервиране�на�часове�за�тренировка

Мартин�Петров,�Николай�Сугарев,�Валентина�Стоева

Професионална�гимназия�по�телекомуникации,�гр.�София

15.50-16.05 Сайт�за�популяризиране�на�туризма�в�България

Емил�Стоянов,�Александър�Дочевски,�Валентина�Стоева

Професионална�гимназия�по�телекомуникации,�гр.�София

16.05-16.20
(дистанционно)

Софтуерни�продукти�за�автоматизирана�счетоводна�обработка

Цвети�Пенчева,�Станимира�Петрушкова

Национална�финансово-стопанска�гимназия,�гр.�София

16.20-16.40 Награждаване�- втори ден

16.40 Закриване�на�ИТА�2022�

                                                                        

№ PS- ПОСТЕРНА�СЕСИЯ

1 Нещата�в�интернет�

Антон�Тодоров

ЮЗУ, гр.�Благоевград

2 Системи�и�стандарти�за�домашна�автоматизация

Кристиан�Гюров,�Васил�Методиев

ХТМУ,�гр.�София

3 Виртуален�учебен�център�за�данни

Ивайло�Атанасов,�Цветелин�Йорданов,�Васил�Методиев�

ХТМУ,�гр.�София
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4 Разработване�на�Интернет-приложения�- Създаване�на�уеб�сайт�за�

хостинг�услуги

Денис�Ангелов,�Емилиян�Бочуков,�Асиер�Бейжет,�Олга�Ангелова

СУ�„Димчо�Дебелянов”,�гр.�Варна

5 Разработване�на�релационна�база�данни�за�научна�конференция�

Венцислава�Димитрова,�Лиляна�Колева

ХТМУ,�гр.�София

6 Моделиране�и�симулация�на�профилите�на�AR-N�7520�резисти,�

получени�чрез�електроннолъчева�литография�

Ася�Асенова-Робинзонова,�Елена�Колева�

ХТМУ,�гр.�София

7 Локация�на�земеделски�ресурси�– информационен�портал

Габриел�Гърбов,�Ина�Хавова,�Виктория�Божкова,�Галина�Радкова,�

Николай�Христов

СУ�„Бачо�Киро”,�гр.�Павликени

8 Умна�химична�лаборатория�
Александър�Христозов,�Добринка�Донева
ОУ�"Пенчо�Славейков",�гр.�Димитровград

9 Семантична�оперативна�съвместимост�на�кибер-физически�системи
Даниела�Цакова,�Цветелина�Иванова
ХТМУ�– гр.�София

10 Иновации�в�обучението - Използване�на�уроци�с�3D�добaвена�
реалност
Валентин�Червенков,�Петя�Даракова
Професионална�гимназия�по�механоелектротехника-гр.Пирдоп

11 Умни�Градове�– кратък�обзор�по�чуждоезична�литература
Милен�Андреев,�Мария�Тодорова
ХТМУ�– гр.�София

12 Комплексна�логика�в�интелигентното�земеделие�– кратък�обзор�по�
чуждоезична�литература
Атанас�Дуковски,�Мария�Тодорова
ХТМУ�– гр.�София

13 Автоматика�и�роботика�при�суперструктури�– кратък�обзор�по�
чуждоезична�литература
Цецо�Цветанов,�Мария�Тодорова
ХТМУ�– гр.�София

14 Ефективността�на�виртуалната�реалност�– кратък�обзор�по�
чуждоезична�литература
Виктор�Александров,�Мария�Тодорова
ХТМУ�– гр.�София

15 Системно�наблюдение�чрез�Интернет�на�нещата�– кратък�обзор�по�
чуждоезична�литература
Кирил�Кискинов,�Мария�Тодорова
ХТМУ�– гр.�София

16 Умни�училища
Стоянка�Петрова
СУ�"Отец�Паисий",�Кърджали
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17 Интернет�на�нещата�

Мартин�Стоичков,�Антонио�Шопов�

133�СУ�„А.С.�Пушкин“,�гр.�София

18 Интернет�на�нещата�
Мария�Андреева,�Антонио�Шопов
133�СУ�„А.С.�Пушкин“,�гр.�София

19 Изкуствен�интелект�и�начините,�по�които�го�използваме
Николай�Кънчев,�Антонио�Шопов
133�СУ�„А.С.�Пушкин“,�гр.�София

20 Бъдещето�дигитално�училище
Мартин�Илчев,�Антонио�Шопов
133�СУ�„А.С.�Пушкин“,�гр.�София

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


