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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Дейностите по проекта, през отчетния период, са изпълнени съгласно 

работната програма, включваща плана на изследванията.  

 

Основни цели на проекта 

1) Реализация на високотехнологична платформа за програмиране и 

използване на микроконтролери за управление на отдалечени физически 

обекти и технологични процеси, съчетаваща софтуерните възможности на 

програмна среда Arduino и многоканалните конвертори за мониторинг и 

управление на аналогови и дискретни параметри на базовата среда. 

 

2) Разработване и практическото внедряване на иновационните 

технологии за програмиране и използване на контролери за дистанционно 

управление на отдалечени физически обекти и технологични процеси. 

 

Постигнати резултати 

1) В учебния процес са интегрирани:  

- технология за управление на отдалечени физически обекти и 

производствени процеси, чрез реализация на многоканален мониторинг в 

реално време на аналоговите и дискретните стойности на изследваните 

обекти и технологични процеси; 

- прилагане на методологическия и технологичен подход довежда до 

пълно интегриране на дисциплините Аналогова и Цифрова схемотехника, 

Микропроцесорна техника, Технически средства в системите за сигурност, 

Компютърни системи и мрежи, в много други научни области – цифрова 

обработка на сигнали, комуникационна и компютърна техника, сигнално-

охранителна техника и технологии, системи за работа в реално време. 

 

2) Създадена е технологична платформа с възможност за получаване 

на информация от мрежи на различни производители, посредством 

стандартизирана технология и инструменти за интегриране на оборудване 

на различни производители в единна информационна система: 

- наблюдение на технологични обекти чрез система от свободно 

конфигурирани екрани, върху които са разположени мнемосхеми и разнообразни 

графични обекти; 

- графично визуализиране в реално време на параметри (трендове), както и 

обработка на тези данни; 

- автоматизиран запис на стойности на аналогови и дискретни параметри 

във файлове, чрез които се осигурява запазване на тези стойности за дълъг 

период назад във времето (години); 



- функции за специфична обработка на данните – математически 

изчисления, статистическа обработка; 

- контрол на достоверността на данните; 

- възможност за прехвърляне на данните от файлове в електронна таблица 

с цел по нататъшната им обработка и генериране на справки, технологични и 

аварийни журнали, журнали на операторските намеси и други текстови 

документи. 

 

3) Създаден е приложен е софтуер, на базата на развойни среди с 

отворен код: 

- софтуерните модули са базирани на стандарти с високо ниво на 

хармонизация и стандартизация – избягва се зависимостта от използваните 

файлови формати; 

- осигурена е оперативна съвместимост и бъдеща интеграция – 

архитектурата на системата улеснява разработването на интерфейси с други 

системи, базирани на подобни стандарти; 

- съществува възможност за изграждане на WEB интерфейс, който да 

предоставя интеграция с други подобни системи. 

 

4) Проектирана е система за визуализация на параметрите на отдалечен 

физически обект и структура на система за управление на технологични обекти 

и процеси с цел да се изгради структурата и компонентите на платформата за 

мрежово  управление на технологични обекти и процеси в сензорен и 

автоматичен режим. 

 

5) Реализирана е развойна база за програмиране и използване на  

микроконтролери  за управление на физически обекти и технологични процеси 

в сензорен и автоматичен режим с цел да се синтезират интерфейсни модули за 

мониторинг, видеонаблюдение и управление на физически обекти и 

технологични процеси.  

 

Наред с конкретните задачи, основна цел на проекта е и да се 

мотивират и развиват творческите и научно-изследователските способности 

на младите преподаватели, докторанти и студенти в областта на 

техническите науки. 

 

В заключение – задачите, формулирани в изходното задание на проекта, 

са изпълнени в съответствие с поставените срокове и поставените цели са 

реализирани в пълен обем. 
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