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РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ НА ГЛ. АС. Д-Р ИНЖ. 
УЛЯНА ПАСКАЛЕВА  

 

- участник в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по 
Професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика”, 
научна специалност Електроизмервателна техника, обявен от ЮЗУ „Неофит 

Рилски” в ДВ. бр.25, 03.04.2015г. 

 

          За участието в конкурса са представени 23 научни публикации 
(извън свързаните с дисертационния труд), в това число 3 книги. 
Представен е и автореферат за дисертационен труд за научната и 
образователна степен доктор. Научните резултати са представени чрез 
статии на 6 международни форуми и списания, в книги, в публикации 
в национални научни списания, сборници от конференции и други. 

           Всички научни трудове представени за участие в конкурса, са в 
областта на цитираното по-горе Професионално направление и се 
отнасят до проблеми и изследвания, свъзани с измерванията, 
интелигентните измервателни системи (ИИС), с някои показатели на 
надеждност и с метрологичните характеристики на измервателните 
системи. Извършвани са анализи и изследвания в областта най-вече на 
компютърно-базираните системи за измерване, включително 
виртуалните измервателни уреди. Задачите, поставени в публикациите, 
са свързани с подобряването на метрологичните характеристики и някои 
показатели на надеждност на ИИС, както и постигане на подходящи 
подходи за внедряване на резултатите от приносите в образователния 
процес и в някои специализирани лаборатории. Търсени са подходи – 
теоретични и приложни за внедряване на методи за метрологична 
проверка на ИИС от различни отрасли на индустрията, търсени са 
алгоритми и математически модели за решаване на поставените задачи.  

КНИГИ 

             Паскалева, Ул. (2010), Аспекти на съвременните 
електрически измервания, книга, Издателство ЮЗУ “Н. Рилски” - 
Благоевград - ISBN: 978-954-680-697-0. 

                  (Забележка*: две глави от книгата са обсъдени и приети за монография на 
разширен Катедрен Съвет; номерата на публикациите са от общия списък с публикации). 
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      [23]* 

                Тази книга включва теоретични постановки от областта на 
електрическите измервания, такива каквито са те в съвременния ни свят, 
характеризиращ се с много динамика и напредък на технологиите на 
всички нива от живота. Представено е постепенното и тотално 
навлизане на автоматизираните измервания в областите на 
индустрията. Книгата е предназначена за студенти от специалностите 
„Електроника” и „Комуникационна техника и технологии” от „Технически 
колеж” - (сега Факултет) в ЮЗУ ”Н. Рилски”- Благоевград, както и за 
студенти от специалността „Компютърни системи и технологии”, с успех 
би могла да се използва от студенти от други Технически Университети в 
страната, инженери и технически лица. Описаните теоретични 
постановки и други конкретни приложения, са в съответствие с учебните 
програми по дисциплината „Електрически измервания”, а някои теми от 
нея могат да се използват и за усвояване на знания по дисциплините 
„Измервания в електрониката” и „Измервания в комуникациите”. 

                 В Глава първа „Оценяване на неопределеността и грешките от 
измерванията на средствата за измерване (СИ)» е представена 
обобщена процедура за оценяване и изразяване на неопределеността 
на измерването, на базата на извършен анализ на вероятностните 
описания на резултатите от измерванията. Акцентирано е върху 
законите на разпределение, валидни най-често в метрологичната 
практика.  

                 В Глава втора „Основни понятия, методи и устройства в 
електрическите измервания” са представени някои основни определения 
в теорията на измерванията, тенденциите в развитието на 
електрическите и електронните измервания, основните параметри и 
характеристики на измервателните уреди и системи, статични и 
динамични и характеристики на СИ (Средства за Измерване), структурни 
схеми на СИ, общи характеристики на СИ за измерване на ток и 
напрежение, съпротивление, честотно временни параметри, електронни 
аналогови осцилоскопи и други. 

          В Глава трета „Управление на средствата за измерване и на 
измервателните процеси, метрологични проблеми” са представени 
проблемите при метрологично потвърждаване на СИ, извършена е 
кратка класификация на СИ. Обобщени са възможности за създаване на 
виртуални еталони. Предложени са методи и схеми за 
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проверка/калибриране на измервателни системи, съобразени с 
собеностите на първични измервателни преобразуватели (ПИП). 
Извършен е кратък анализ на характеристиките и надеждността на 
програмните средства с метрологично предназначение, както и подходи 
заповишаване на точността на виртуалните измервателни уреди чрез 
промяна на инструменталните структури. 

 
            В глава четвърта „Интелигентни измервателни системи” е 
представена обобщена архитектура на измервателен уред с 
микропроцесорно управление. 

                В глава пета «Виртуални инструменти» са представени някои 
приложения на специализираната платформа LabVIEW, както и стъпки за 
проектиране на виртуален термометър.  

                В глава шеста „Кратки сведения за датчиците, използвани 
при измерване на неелектрически величини” са представени 
основните физически ефекти и явления, използвани в датчиците и някои 
датчици за измерване на неелектрически величини. 

           Паскалева, Ул. (2006), Измервания в електрониката и 
комуникациите, книга, издателство ЮЗУ “Н. Рилски”-Благоевград 
- ISBN: 10-954-680-416-9; ISBN: 13- 978-954-680-416-7.    

          [21] 

         Учебникът по дисциплините „Измервания в електрониката” и 
„Измервания в комуникациите” включва теоретични постановки от 
областта на електронните измервания, лабораторни упражнения и 
приложения.  

          Глава първа - „Компютърно - базирани измервателни 
системи” разглежда накратко съвременните тенденции в областта на 
измервателната техника, включително виртуалните измервателни уреди.  

          Глава втора включва лабораторните упражнения, които са 
разработени с наличната техническа база. Те са ориентирани към 
класическата част от електронните измервания, представят 
лабораторните постановки, макетите за упражненията, 
експерименталните задачи, които трябва да извършват студентите. 

           Учебникът е предназначен за студенти от специалностите 
„Електроника”, „Комуникационна техника и технологии” от „Технически 
колеж” (сега Факултет) в ЮЗУ ”Н. Рилски” - Благоевград, както и за 
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студенти от специалността „Компютърни системи и технологии” от ПМФ 
на същия университет. Тематиката на теоретичните постановки, 
лабораторните упражнения и приложенията са съобразени с учебните 
програми по дисциплините „Измервания в електрониката” и „Измервания 
в комуникациите”. Акцентира се най - вече върху методите, устройствата 
за измерване на параметрите на физичните величини, електрическите 
сигнали, техническите параметри на електронните и комуникационни 
системи и устройства. 

           Всяко лабораторно упражнение обхваща седем части - цел на 
упражнението, теоретична постановка, опитна постановка, задание, 
указания за изпълнение на заданието, съдържание на протокола и 
контролни въпроси. Приложенията включват разграфени бланки за 
протоколи. 

            Паскалева, Ул. (2006), Тестове по дисциплините 
"Конструкция на електронна апаратура", "Технология и 
надеждност на електронни и комуникационни апаратури", 
"Измервания в електрониката", книга, ISBN -10-954-680-395-2; ISBN 
-13-978-954- 680-395-5, Издателска къща “Ираник” - Благоевград. 

          [22] 

          Учебното пособие включва тестове по няколко дисциплини и 
примерни курсови задачи. Предназначен е за студенти от 
специалностите „Електроника”, „Комуникационна техника и технологии”, 
„Компютърни системи и технологии” от „Технически  Факултет в ЮЗУ ”Н. 
Рилски” – Благоевград. 

        Въпросите от тестовете и задачите са съобразени с учебните 
програми по дисциплините „Измервания в електрониката”, „Измервания в 
комуникациите”, „Конструкция на комуникационни апаратури”, 
„Технология и надеждност на електронни и комуникационни апаратури”, 
„Конструкция на електронни апаратури”, отнесено към годината на 
издаване. Въпросите от тестовете са свързани и с темите от 
лабораторните и семинарните упражнения. Включени са решени задачи, 
задавани за разработване като примерни курсови работи и реферати - 
съгласно учебните програми по дисциплините „Конструкция на 
комуникационни апаратури” и „Конструкция на електронни апаратури”. 

         Включени са указания за разработване на индивидуална задача 
(реферат), както и таблици за оценяване на студентите по точковата 
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система, към годината на издаване. Таблиците са извлечения от 
съответните учебни програми към годината на издаване. 

          ПУБЛИКАЦИИ В РЕФЕРИРАНИ МЕЖДУНАРОДНИ СПИСАНИЯ И 
МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ 

          (Публикации с номера [3, 4, 10, 12, 15÷18 ] са приети на разширен Катедрен 
Съвет, с двама рецензенти за равностойни на монография). 

         Paskalevа Ul. (2014), Calibrationand Checking of Measurement 
Systems, International Journal of Modern Sciences and Engineering 
Technology (IJMSET),ISSN 2349-3755, paper ID SLNSV1I7001, 
Availableat https://www.ijmset.com, ImpactFactor 1,028, Volume 1, Issue 
7, 2014, pp.27-31. 

[19] 

         In this research paper are presented scientifically valid method for 
defining of intervals for validation of measurement means and focuses on the 
problems in the regular calibration (checking) of measurement systems. It 
provides a methodology that allows to solve the optimization problem of the 
frequency of metrological checks / calibrations. Calculations were carried out 
on the basis of experimental studies and based on metrological refusals 
checked measuring instruments. The results demonstrate economic impact, 
provided that the scientifically based methodology applied in accredited 
laboratories, companies and others. 

        The complexity of the modern technical systems and technologies, 
characterizing by availability of a large number of sources of instability about 
indexes of system and technologies functioning, stipulated by risen 
requirements versus there quality control. All of it concerns entirely the 
measurement systems, too, where the ins IMS as a rule are created on the 
base of the means of computing techniques and during the measurement 
process use a-priory and current information, but also and knowledge that is 
stored in the system. In the process of metrological and measurement 
technique development a great positive experience for determination of the 
error characteristics of the measurement results is obtained. In such a time 
there are know an essential number of methods for optimal inter 
examinational intervals of classical measuring tools. In the process of 
metrological and measurement technique development a great positive 
experience for determination of the error characteristics of the measurement 
results is obtained. The existing methods do not directly be used for 
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metrological assurance of IMS (build on modern informational technologies). It 
is necessary to solve the tasks concerning estimation of the characteristics of 
the measurement results` errors for non fixed early unlimited sets 
measurement situations (including on the base of the data and knowledge 
organization, saved in the system). In the last years an increasing attention 
about the approaches for optimization of the Complex Objects (CO), oriented 
to robust methods of design, functioning of CO, as well as creation and 
supporting of technological processes with assured minimal exchange of 
controlled indexes is observed.  

        RESULTS AND DISCUSSION: Calculated on a shortened version of the 
new methodology of the inspection intervals electrocardiograph are 92 
months. Actually, now electrocardiograph checking in regulations every two 
years. Actually not apply scientifically sound methodologies for inspection 
intervals, which is not cost effective. 

         CONCLUSION: Presented a scientifically sound methodology for 
calculating intervals of inspection / calibration of electronic measuring 
systems. It is compiled from the metrological failures, and based on the 
statistics of measurement tools with refusals. Experimental study is done on 
the basis of this applied research methodology. The conclusions are made in 
relation to future economic performance, provided that the institutions take 
real steps towards the introduction of such scientifically justified methods for 
the determination of the calibration interval in metrological practice. 

          PaskalevаUl. (2014), COMPUTER-BASED SYSTEMS AND VIRTUAL 
INSTRUMENTS IN EDUCATION, JPMNT - Journal of Process 
Management – New Technologies, International, Special Edition, online, 
ISSN2334–7449, 2014; (IndexCopernicusJournalsMasterList 2012, 
japmnt@yahoo.com ICV 2012: 4.09 Web: www.japmnt.com, рp. 440-444. 

[18] * 

          (Забележка: тази публикация освен в този журнал е включена и в сборник  
от международна конференция и е приложена и като номер 18). 

          The aim of the paper is to discuss the role and the place of the 
Intelligent Measurement Systems and Virtual Instruments in the interactive 
teaching methods. The paper describes the conception for Virtual Instrument 
(VI) and now already wide used in practice. This idea is a natural evolution of 
computer-based measurement systems and a consequence of the increasing 
of the computer hardware power and the new technique of programming. 
Very often used program environments are: Lab VIEW, DIA dem, Lab 
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Window, but firms, correspondly National Instruments. The means of 
environment are graphic programming by graphical language G with 
functional blocks and Virtual Instrument, and so on. 
 
          Figure 1 generalises the structure of IMSs. Block 1 is the object to be 
examined (measured), Block 6 is a microcontroller. The operator can 
intervene at any point during the measuring process by using Block 7 – an 
interactive interface. Block 8 consists of a database or an expert evaluation of 
an industrial area and serves as a supporting form for the operator’s parallel 
solutions. The processed data is called information, i.e. the information – this 
is complex data. The knowledge database is to be understood as rules 
according to which the information is obtained from primary data. The object 
of the measurement Block 1 and the measured parameters can be of various 
natures. The sensors in Block 2 convert the measured parameter into 
electricity voltage. 
           As a result of the practical and theoretical studies in this article the 
following results have been achieved: 
        -  It is a conceptual block scheme of intelligent measurement systems, as 
well as the concept of this system as a basis for the improvement of 
automated measurements; 
       - Examples of initial steps in theoretical and practical studying of 
specialized Lab VIEW software in a university laboratory for technical 
specialties are presented; 
       - The broad capabilities of intelligent measurement systems, virtual 
instruments and generally automated measurements in many areas of the 
real life, as well as field research are presented. 
 
 
          PaskalevаUl. (2014), Measurements and optimal metrological 
control, Межрегиональной научно-практической конференции с 
международным участием «Современные подходы к управлению 
предприятием на основе принципов бережливого производства», 
Шадринский государствены педагогический институт, 27март, 
2014, Шадринск, Россия, ISBN 978-5-7142-1640-4, стр. (47-57). 

[17] 

         In this paper some basic principles of methodology for analysis of the 
Complex Objects (CO) and technologies both in the field of quality control and 
measurement technology are discussed. It focuses on the recent problems in 
the regular calibration (checking) of measurement systems.   The method 
concerns the optimal periods between different measurements and show the 
economic effects.  
          The metrological assurance in each field of the economy is a part of the 
quality control system. While using the means (systems) for measurement, 
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due to impact of  different factors, the characteristics, the parameters and the 
precision are changing in time. The breach of serviceability of the devices is 
called refusal and it is one of the profound notion in the reliability theory. It can 
be bear in mind that about the complex measurement tools, as Intelligent 
Measurement Instrumentation (IMS) they are possible other states, because 
not every refuse leads to inertly serviceability breaking, but it is possible only 
decreasing of functioning effectivity. The refusal arises due to 
parameters`change of the devices or their` s components as result of internal 
physical and chemical processes in the conditions of external impacts. The 
random character of these processes stipulated a random character of the 
refusal arising. There are known different classifications of the refuses. About 
the intelligent instrumentation it is of interest, but may be the more expedient 
the classification on functional and parametric refuses. 
         From formula (12.2.) it follows, that while knowing expenses for tool 
cheek, expenses for breaking down and control repair, expenses for planned 
checking, as well as the moments of every state, if calculate  MP  and  MF  
on the base of statistics of the metrological refuses it is quit possible to 
determine the minimal specific expenses. The analysis has been 
accomplished. 
         In the process of metrological and measurement technique development 
a great positive experience for determination of the error characteristics of the 
measurement results is obtained. Examples metrological procedures (broken 
down in 3 levels) of the metrological automatic assurance are shown in Tab.1. 
         Block scheme for verification on Intelligent Measurement Systems is 
shown. 
 
          Паскалева Уляна, (2012), Интелигентна измервателна 
система, вторая Международная научно практическая 
конференция “Актуальные проблемы професионального 
педагогического и технологического образования”, ФГБОУ ВПО, 
Факултет технологии и предпринимательства, Шадринский 
государствены педагогический институт, 21 ноября, 2012, 
Шадринск, Россия, стр. (242-251). 

[16] 

        Проучени са до определена степен националния и чуждестранния 
опит за изграждане на компютърно-интегрирани системи за събиране на 
данни. 

        Представена е обобщена и опростена структурна схема на 
интелигентна система. 
        Направена е кратка обща класификация на системите за събиране 

на данни в зависимост от конфигурацията, без претенции за 
изчерпателност. 
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        Избрана  е конкретна система - модулът (Data Logger) на 
българската фирма Тераком, град Русе, поради следните причини: тя е 
българско производство; има добра цена; може да работи с класически 
сензори, има сравнително малки размери, ниска консумация, опростен 
интерфейс, индикацията е LCD двуредова по 16 символа; наличие на 4 
броя аналогови и 4 броя цифрови входове; има сравнително добра 
разрешаваща способност (5mV.) 
         Избрани са основните компоненти за конфигуриране на система от 

отделни модули, която ще функционира чрез емулатор програматор тип 
DV164005, програмируем цифров термометър DS18B20, контролер 
(компютър) и други. 
         Важно предимство е, че конкретната система ще може да 

извършва on-line измервания. Създаването на такава система е 
свързана пряко с  приоритетите на Техническия колеж (сега Факултет) по 
отношение на научно-изследователска дейност като: “Модернизиране на 
материално-техническата база на колежа, като приоритетно се 
удовлетворяват нуждите на лабораториите с техника за подпомагане на 
учебната и научно-изследователска дейност върху приложната част на 
изследванията» и други. Проучванията са свързани с проекта 
«Изграждане и изследване на автоматизирана мобилна система за 
събиране на сензорни данни». 
 

              IvanDenchevKalchev E. Yankov, UlianaChristovaPaskalevа (2005) 
,SamplingandSoftComputinginConditioning of NoisyPlantEnivornment, 
Proceedings - ComputerSciense` 2005 – part 2, IEEE ComputerSociety, 
BulgarianSection, TechnicalUniversity of Sofia, Bulgaria, 
TechnologicalEducational Institute, Kavala, Greece-Chalkidiki, Greece, 
ISBN 954 438 526 6, part 2, p.43-49. 

[2] 

            This paper deals with Digital Signal Processing techniques of noisy 
current signals from electric motors in order to form reasonably reliable energy 
estimates applied to the plant control of rubber mixing room processes. The 
algorithms proposed are characterized with a good result rate. They are 
implemented in practice and can be successfully used for technological 
experiments of new products. 

           Practical implementations 

           Section “Practical implementations” shows the results of a successful 
Digital Signal Processing of a noisy signal – the main electric motorscurrent of 
mixing room for pneumatic tire production. The main aim was to form 
reasonably reliable energy estimates of the works done for every technology 
stage in order to go from time control to energy control of the mixing 
processes. Such an approach gives a good result rate and allows a strict 
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quality control in production. The problems solved and algorithms proposed 
were examined in the context of subjective university teaching of Stochastic 
Measurements in Technical University of Sofia, but the obtained results are 
applicable to the design both of Program Base of Intelligent Measurement 
Instrumentations and mainly of Operating Systems. 

 

          ПУБЛИКАЦИИ В СПИСАНИЯ, СБОРНИЦИ, НАЦИОНАЛНИ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

         Паскалева, Уляна,Тупарска, М. (2000), Актуални проблеми при 
държавната проверка на електроизмервателни уреди, Сборник 
доклади от Конференция «Техника, технологии, околна среда», 
стр. 98 -101. 

[1] 

        Тази статия тематично представлява едно разширение и 
допълнение на част от изследванията в дисертационния труд, като не е 
включена в него и експериментално потвърждава икономическата 
ефективност относно прилагане на една от представените в 
дисертационния труд методики за определяне на оптималните 
интервали за потвърждаване на метрологичните характеристики на 
средствата за измерване при калибриране/проверка. Определянето на 
интервалите за потвърждаване на определени типове измервателни 
уреди и системи е базирано на събирана и обработена от автора 
информация от службите и лабораториите на БИМ (Български Институт 
по Метрология) – клон Благоевград. Събраната информация в 
конкретния случай е за период от 2 години и включва резултатите от 
броя на метрологичните откази, установени при проверките на 4 групи 
еднотипни електроизмервателни уреди. Използва се така нареченият 
технико-експлоатационен критерий, който аргументира определена 
допустима стойност на вероятността за метрологичните откази между 
проверките. 

         Паскалева, Ул., Петров, Н. (2008), Корекционни алгоритми за 
работа в статичен и динамичен режим на Интелигентните 
Измервателни Системи, сп. “Известия”, Технически Университет 
София, филиал Сливен,  бр. 1, ISSN 1312-3920, стр. 10-17. 

[3] 

 Тази статия представя метод за калибриране на измервателни 
канали чрез сплайн-функции при ИИС  (Интелигентните Измервателни 
Системи). 
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 Съставени са корекционни алгоритми за работа в статичен и 
динамичен режим на интелигентните измервателни системи, които са 
съобразени с особеностите на интелигентните сензори. Това дава 
възможност за подобряване на метрологичните халактеристики на ИИС. 
За база за корекции се използва уравнение, представящо резултата на 
измерването във функция на скаларната измервана величина x и 
скаларния влияещ фактор; функцията се съхранява в паметта на 
микропроцесорната система, работеща под управлението на съответен 
алгоритъм за компенсация на грешката. Основа за изграждането на 
подходящ коригиращ алгоритъм е представянето на обикновените 
диференциални уравнения в пространството на състоянията. Чрез 
представените в статията подходи се усъвършенства метрологичното 
осигуряване на ИИС. Основната форма на описание на общите свойства 
на измервателните преобразуватели са диференциалните уравнения. 
Производните в тези диференциални уравнения, могат да се разглеждат 
като динамични влияещи величини. Тогава, статичните свойства на 
преобразувателите се получават, след като производните бъдат 
приравнени на нула. 

 
          Паскалева, Ул. (2007), Някои проблеми от метрологичното 
осигуряване на Интелигентните Измервателни Системи, 
списание “Икономика и управление”, ISSN 1312-594Хбр. 4, стр. 11-
14.   

[4] 

           Представени са проблеми относно метрологичното осигуряване 
на Интелигентните измервателни системи (ИИС). Една от причините за 
широкото им приложение е масовото навлизане на контролерите в 
измервателната техника, най-вече във връзка с повишаване на 
интелигентността и функционалните възможности на уредите и 
системите. Те все повече изпълняват важни задачи по обработка на 
измерваните резултати, автотестване, автокалибровка и връзка с по-
горно йерархично ниво. С навлизането на контролерите се променя 
идеологията на изграждане на измервателните уреди и системи; 
контролерът става тяхна неизменна част.  
            В статията са представени показателите на надеждност на 
програмните средства (ПС) с метрологично предназначение. Задаването 
на показателя надеждност на ПС с метрологично предназначение, 
имащи различни от апаратните средства причини за поява на откази, 
може да се осъществи на основата на модел със заместване в схемите 
за изчисляване на надеждност с условни апаратни елементи. При това 
заместване апаратният елемент ще бъде невъзстановяем, тъй като ПС с 
метрологично предназначение се възстановява само от специалистите, 
които го разработва. По този начин показателят на надеждност на ПС с 
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метрологично предназначение влиза в последователната схема за 
определяне на надеждността на целия комплекс. Показателите на 
надеждност на ПС с метрологично предназначение се ограничават по 
стойности в зависимост от коефициента на готовност. 
 
          Резултантното условие за определяне на показателя на 
надеждност на програмни средства с метрологично предназначение е 
представено чрез математически модел. 
          В статията също е представен и анализиран математическия 
модел на показателя „правилност”, който е функция на априорната 
информация за неизвестната измервана величина и на грешката при 
изчисленията напрограмните средства с метрологично предназначение. 
 
          Паскалева, Ул. (2007), Управление на средствата за 
измерване и на измервателните процеси, Сборник научни доклади 
“Индустриални системи и технологии 2007”, ISBN 978-954-680-527-
0, стр. 84-88. 

[5] 

           Дефинирано е определението за управление на средствата за 
измерване и на измервателните процеси. Дискутирани са основните 
проблеми относно метрологичното потвърждаване на Средствата за 
Измерване (СИ). Представен е принципен алгоритъм за определяне на 
дължината на интервалите за потвърждаване на СИ. Направени са 
предложения за стойностите на показателя на състоянието на СИ, (в 
случая вeроятността за отсъствие на метрологичен отказ). 
            В резултат на направения обзор, е направен изводът, че може да 
се избере допустима стойност на показателя на състоянието на СИ, 
въпреки, че в някои случаи това се оказва трудно. Едно добро решение 
е, това да бъде вероятността за отсъствие на метрологичен отказ - като 
анализите сочат нивото на допустимата истойност да бъде поне 0,9. 
Дефинирано е определението за „обем от проверочни дейности”. 
 
           Паскалева, Ул. (2007), Определяне на обема на 
проверяваните параметри на средствата за измерване, Сборник 
научни доклади “Индустриални системи и технологии 2007”, ISBN 
978-954-680-527-0, стр. 79-84. 

[6] 

          В статията е доказано, че единственият безусловен начин за 
достигане на целта на проверката (калибрирането) е да се проверят 
съответствията за всички нормирани МХ за всеки екземпляр СИ с 
установените изисквания. Всички останали методи са основани на едни 
или други допускания за свойствата на СИ.  
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         Акцентирани и анализирани са препоръките в ISO/ IEK 17025:2005 
относно използването на методи от утвърдени технически организации, 
текстове от специализирани научни списания или определени от 
производителя на СИ, като тези методи трябва да се валидират. 
Методиките за проверка на СИ са част от документацията на системата 
зауправление на СИ или на системата за управление на качеството, но 
от основните нормативните документи се вижда, че относно собствените 
методики за проверка, разработени от лабораторията или фирмата 
съществува голяма свобода на действие. Резултатите от анализите и 
посочените по-горе факти доказват необходимостта от разработване и 
използване на математически подходи, които да представят научно 
аргументиране на избора на обема и периодичността на калибровъчните 
и проверовъчните дейности. 
 
          Паскалева, Ул. (2008), Методика за проверка на сложни 
технически обекти, Сборник научни доклади “Иновационни 
техники и технологии 2008”, ISBN 978-954-680-570-6, стр. 43-48. 

[7] 

          В доклада е представена аргументирана методика за проверка на 
сложни технически обекти, на базата на синтезиране на стимулиращи 
въздействия. Представени са последователни процедури, които 
включват и специфичните математически изрази на времето за 
възстановяване, коефициента на готовност, сумарната интензивност на 
отказите и др. показатели на надеждност на възстановяеми сложни 
технически обекти. Представени са окончателните изрази на 
коефициента на готовност, като един отнай-важните показатели на 
надеждност на възстановяеми обекти. (В най-общия случай времето за 
възстановяване е фунция от времето за откриване на неизправностите в 
контролирания обект, от времето за откриване на мястото на 
незправностите, от времeто за ремонт, от времето за престой до 
началото на ремонта, от времето за включване на обекта след 
възстановяването). На тази база и на базата на използване на 
математически модели се определя оперативната продължителност 
на диагностицирането, а като обратна задача, задавайки допустими 
стойности на коефициента на готовност може да се определи количество 
входни въздействия, необходими за отстраняване на i – та неизправност. 
          Методиката е предназначена за диагностициране на отказите на 
сложни технически обекти; на тази база биха могли да се синтезират 
контролно-измервателни апаратури за тестване на различни технически 
устройства. 
          Като заключение може да се обобщи, че е предложено конкретно 
решение за диагностициране на неизправностите в сложни технически 
обекти. 
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            Паскалева, Ул. (2008), Автореферат на дисертация на тема 
«Аспекти от метрологичното осигуряване на интелигентните 
измервателни системи и класическите средства за измерване” 
(за научната и образователна степен доктор  – защита пред ВАК,  
София). 

[8] 

            Паскалева, Ул. (2010), Алгоритми за определяне на 
интервали за проверка на СИ, Сборник научни доклади “Тенденции 
в развитието на индустриалните системи и технологии 2010”, 
ISSN 1314-0183, стр. 52-56. 

[9] 

           В тази публикация са извършени анализи относно 
съществуващите подходи за определяне на интервалите на 
потвърждаване на метрологичните характеристики на Средствата за 
Измерване (СИ) на базата на технически критерии, които са ориентирани 
към определяне на такъв интервал, при който стойността на показателя, 
характеризиращ работоспособността на СИ към момента от време t=0, 
да съответства на регламентирана нормативна стойност на този 
показател. Направено е обобщение, че съществуващите алгоритми 
притежават общ недостатък, изразен в ориентиране към определен 
закон на разпределение на отработката до отказ и невъзможност за 
оценка на неопределеността поради отклонение от закона на 
разпределение от възприетия. Продължава да бъде актуално търсенето 
на нови решения за съставяне на методики и алгоритми за определяне 
на интервали за потвърждаване на СИ, независимо от дискутираните 
проблеми. В конкретната статия са представени и аргументирани 
алгоритми за определяне на интервали за потвърждаване на СИ при 
равномерен закон на разпределение на отработката до метрологичен 
отказ, притежаващ линейно намаляваща функция на надеждност. Този 
алгоритъм може да се използва от фирми, лаборатории и инстутиции, 
като една съвременна методика, благодарение на която качеството на 
измерванията да отговаря  на нивото, изисквано от съвременните и 
хармонизирани европейски стандарти. 

           Паскалева, Ул. (2010), Създаване на виртуални 
измервателни уреди в програмната среда Lab VIEW, Сборник 
научни доклади “Тенденции в развитието на индустриалните 
системи и технологии”, ISSN 1314 – 0183, стр. 46-52. 

[10] 



15 
 
 

 Представени са кратки сведения за компютърно-базираните 
измервателни системи и в частност - виртуалните инструменти, като 
тяхна естествена еволюция. 

 Показани са основните стъпки за създаване на прост виртуален 
инструмент (VI), който моделира цифров термометър, в програмната 
среда Lab VIEW. Това приложение на Lab VIEW може да служи за 
многообразни цели: за образователни, за научно – изследователски, 
както и за измервания в реално време, чрез допълнително  свързване на 
специализиран хардуер, включващ различни схеми на първични 
преобразуватели, интелигентни сензори и т.н. 

           Паскалева, Ул. (2010), Програмната среда Lab VIEW в 
лабораторни условия, Сборник доклади от Научна конференция 
„Интерактивните методи в съвременното образование”, ЮЗУ 
“Н. Рилски”, ISBN 978-954-9382-62-4, Издателство “Санин – Н и Н” 
ООД, Благоевград, стр 153-159. 

[11] 

            Основните резултати от изследванията и анализите в тази статия 
са свързани с представянето и доказването на качествата на 
виртуалните измервателни уреди и приложенията им, даващи 
възможности за еволюция на интерактивните методи на обучение.         

           В резултат на анализиране на някои теоретични постановки 
относно интерактивните методи на обучение и конкретния опит е 
установено, че стилът на работа в лаборатория „Измервания в 
електрониката” на  Техническия Колеж – (в момента – Факултет), по 
отношение на провеждане на всички лабораторни упражнения съдържа 
елементи на четирите стадия, разработени от David Kolb - (Иванов, П. 
Иван, „Интерактивни методина обучение”, 2005).  В програмната среда 
Lab VIEW могат да се извършват лабораторни упражнения, включително 
с Демо версията на софтуерния пакет, като част от тях могат да се 
демонстрират на лекции, могат да се управляват различни измервателни 
и технологични процеси в много области на индустрията,  могат да се 
извършват експериментални научни изследвания. Благодарение на 
богатата гама от хардуерни устройства, управлявани от Lab VIEW, 
нарастват многократно описваните по-горе възможности. 

           Представена е NI ELVIS II - удобна учебна платформа, която 
съдържа 12 измервателни уреда, основните от които са: цифров 
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мултиметър, функционален генератор с възможности за AM (Amplitude 
modulation) и FM (Frequency modulation) и други. С нейна помощ  могат 
да се осъществят наблюдаване и изследване на спектрален анализ на 
сигнали и богата гама от различни измервания. Същата платформа 
студентите от някои Университети в САЩ и други страни имат 
възможност да използват в извънаудиторната си дейност, като е 
обобщено, че такава стъпка може да бъде направена и в Техническия 
Колеж (понастоящем Факултет), чрез бъдещи проекти.  

         Paskalevа Ul. (2010), MEASUREMENT AND AUTOMATOIN, Journal 
“Economics & Manegement”, ISSN 1312 -594 Х, part 2; pp 62-67. 

[12] 

          The procedures (broken down in 3 levels) of the metrological automatic 
assurance are shown in Tab.1.For this aim “measurement knowledge” is 
used, i.e.: mathematical models of the objects, input measurement signals 
and instrumentation, algorithmic assurance of metrological analysis, but also 
and additional information from auxiliary measurements - for example the 
characteristics of external conditions. Nowadays it is necessary to carry out a 
metrology assurance of classical instrumentation (non-including in its structure 
microprocessors, microcontrollers that can not be included in microprocessor 
measurement system). With respect to assurance of there’s precision and 
good metrological characteristics it is still of vital importance the interchecking 
intervals (the time between 2 checks). Quite actual is the conception for virtual 
instrument (introduced in literature after 1990) and now already wide used in 
practice. This idea is a natural evolution of computer- based (integral) 
measurement systems and a consequence of the increasing of the computer 
hardware power and the new technique of programming. Very often used 
program environments are: Lab VIEW, DIA dem, HPVEE, Lab Window, 
S/CVI, but firms, correspondly National Instruments,Gesellschaft fur 
Strukturanali se, Aachem Hewlett – Packard. The means of environment are: 
graphic programming by graphical language G with functional blocks and VIS, 
and s.o. 
 

          Паскалева, Ул. (2006), Характеристики на грешките на 
крайния резултат от измерването, Научна конференция, (25 – 
26).10. 2006, ЮЗУ “Н. Рилски”, Благоевград, стр 35-39. 
[13] 

          В този доклад са анализирани резултатите от проверките на 
няколко типа СИ с микропроцесорно управление, които се експлоатират 
в някои фирми в страната. Извършен е анализ на метрологичните 
характеристики на вторичен електронен преобразувател за измерване 
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на разход на пара CF 300 S. Разходомерът CF 300 S е предназначен за 
измерване на разход на пара и топлина във всички отрасли на 
промишлеността, където това е възможно посредством измерване на 
пада на налягане върху диафрагма с автоматична корекция по 
температура и налягане напарата. Произвежда се в две модификации - 
CF 300 S1 и CF 300 S1, които се различават по конструктивното си 
изпълнение. Първият е за монтаж на табло, а вторият – настена. 
Проверката съгласно документацията на производителя се извършва на 
конфигуриран и калибриран преобразувател - извършва се проверка на 
входните канали по температура и налягане (чрез подаване на еталонни 
токови сигнали от източник с грешка по-малка от 0,01%); изчисляват се 
приведените грешки по температура, налягане и пад на налягане. 
Извършва се проверка на моментния разход q, моментното количество 
топлина Q. На основание резултатите от извършените първоначална и 
последващи проверки на произвежданите от УНИСИСТ ИНЖ. ЕООД – 
София електронни преобразуватели CF 300 S e направен анализ на 
стабилността на метрологичните характеристики на 9 броя 
постоянноработещи преобразуватели, част от резултатите са 
представени в табличен вид.  
        Резултати: Преобразувателите запазват метрологичните си 
характеристики при постоянна работа за разглеждания период от време - 
7 до 8 години. В нито един от случаите няма изразена тенденция за 
увеличаване на грешката – имат добра стабилност на показанията. 
Вариациите на грешките в отделните случаи между две последователни 
проверки са в границите на неопределеността на измерването. 
Получените резултати освен за анализи в метрологичната практика, се 
използват и в лекционни материали със студенти. 
 
 
          Паскалева, Ул. (2006), Периодично калибриране на 
измервателни системи, Научна конференция, 25 – 26.10. 2006,  
ЮЗУ “Н. Рилски”, Благоевград, стр 31-34. 

[14] 

          В този доклад са анализирани резултатите от калибрирането на 
еталонни СИ, собственост на българска фирма, която произвежда 
микропроцесорни измервателни уреди. Фирмата–производител на 
интелигентни измервателни системи е акредитирана и оправомощена да 
извършва проверка и калибриране на някои видове СИ. Калибрирането в 
конкретните случаи е извършено в лабораториите на БИМ – Български 
Институт по Метрология, резултатите са обработени в доклада. 
Изследвани са: умножител на напрежение (Меткрикс) и магазинен 
резистор, тип P 4831. Представени са графики на неопределеността и 
дрейфа за период от 10 години на изследвания магазинен резистор - 
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анализът на резултатите от калибрирането (съдържащи се в таблиции 
графики) на изследвания магазинен резистор, както и наблюденията 
относно това, че той се използва около 100 часа годишно са достатъчно 
основание за определяне на интервали за потвърждаване на 
конкретното СИ. Изменението на показанията във времето е в рамките 
на грешките на СИ и препоръчителният срок за последващото 
калибриране е 3 години. 
         Методът, използван в тази статия за определяне на 
междукалибровъчни интервали (интервали за потвърждаването на СИ) 
се основава само на препоръките на БДС-ЕN 30012-1 – т. 4.11., съгласно 
които “СИ трябва да се потвърждават на подходящи интервали, 
определени на основа на тяхната стабилност, цел и употреба. 
Доставчикът трябва да има конкретни обективни критерии, на които да 
основава решенията, влияещи върху избора на интервалите за 
потвърждаване. Ако няма достатъчно статистически данни за честотата 
на несъответствията, събрани от определена организация, интервалите 
за потвърждаване могат да се определят само от опита на други, (чиито 
условия могат да са различни) или чрез оценка.” Получените резултати в 
публикацията освен за анализи в метрологичната практика, се използват 
и в лекционни материали със студенти. 
 
         Паскалева, Ул. (2011), Андонова, Сн., Изследване на 
измервателна система за определяне на технологични 
параметри при влаго-топлинна обработка на шевни изделия и 
методи за проверка/калибриране, Сборник научни доклади 
“Тенденции в развитието на индустриалните системи и 
технологии 2011”, ISSN 1314-0183 , стр. 80-86. 

[15] 

          В тази публикация са изследвани следните проблеми: въз основа 
на общите принципи и концепции за създаване на измервателните 
компютърно-интегрирани системи и на общите методи за калибриране и 
проверка на ИИС (Интелигентните Измервателни Системи) е 
осъществено изследване и анализ на методите за калибриране/проверка 
наконкретна ИИС, създадена за изследване на процеса влаго-топлинна 
обработка и на първичните преобразуватели в системата (в случая 
термодвойки). Предложени са методи за метрологична проверка на ИИС 
за определяне на температурата на текстилните материали в две точки 
от обработвания пакет тъкани при ВТО в шевните технологии. 
Предложените методи са съобразени с последните новости в областта 
на измерванията. 
          За осъществяването на задачите в публикацията, последователно 
са представени схеми на обобщен модел на компютърно-интегрираните 
системи за събиране и преобразуване на данни, информационно-
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измервателна система за измерване на температурата на текстилен 
материал при влаго-топлинна обработка с интелигентни сензори, 
предложения на методи за проверка/калибриране на първичните 
измервателни преобразуватели /ПИП/ на измервателната система за 
изследване на процеса ВТО, методики за проверка на интелигентна 
измервателна система /ИИС/ за изследване на процеса ВТО. 
         Осъщественото научно-изследователско търсене в настоящата 
работа относно  методи за калибриране/проверка на ИИС за изследване 
на процеса влаго-топлинна обработка осигурява: 

- подобряване на метрологичните характеристики на ИС; 
- облекчаване работата на оператора на гладачно-пресовите 

машини и съоръжения с ИС; 
- повишаване качеството на образователните дейности в резултат 

на обвързването на научно-изследователския опит и резултатите 
в областта на измерванията и в областта на изследването на 
шевни технологични процеси. 

 

          Паскалева, Ул., Георгиева, И., (2008) Виртуални 
измервателни уреди и приложение», Сборник научни доклади 
“Иновационни техники и технологии 2008”, ISBN 978-954-680-570-6, 
стр. 37-43. 

[20] 

          В доклада е систематизирана информация, относно 
възможностите за приложение на програмната среда за автоматизирани 
измервания и управление Lab VIEW в учебния процес. 
          Представени и доказани са качествата на виртуалните 
измервателни уреди и приложенията им, които в последните години са 
начело на класацията на автоматизацията на измерванията в много 
области на индустрията и науката. 
 

Благоевград, 2015г. 

 

Съставил: гл.ас. д-р инж. Уляна Паскалева 
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