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REGIOSELECTIVE SYNTHESIS OF PHOSPHORYLATED ALLENECARBOXYLATES 

 
Hasan Hasanov, Ismail Ismailov, Ivaylo Parushev, Ali Mustafa, Feyme Halil,  

Ivaylo Iliev, Ivaylo Ivanov, Valerij Christov 
 

ABSTRACT: An efficient method for regioselective synthesis of 5-(dimethoxyphosphoryl)-allenecarboxylates 
by an atom economical [2,3]-sigmatropic rearrangement of the mediated 3-(dimethoxyphosphanyloxy)-alk-4-yno-
ates is described. Alkyl 5-(dimethoxyphosphoryl)-alka-3,4-dienoates can be readily prepared via reaction of al-
kyl 3-hydroxy-alk-4-ynoates with dimethylchlorophosphite in the presence of a base. Alkyl 3-hydroxy-alk-4-yno-
ates were prepared by reaction of the metallated acetylenes with commercialy available alkyl 3-oxoalkanoates. 

Key words: alkyl 3-hydroxy-alk-4-ynoates, 5-(dimethoxyphosphoryl)-allenecarboxylates, [2,3]-sigmatropic 
rearrangement, regioselective synthesis. 

 
Introduction 
 
In the past three decades, synthesis and use of 

allene derivatives have been expanded in prepara-
tive organic chemistry. The presence of two π 
electron clouds separated by a single sp hybrid-
ized carbon atom is the identifying structural char-
acteristic of allenes, and it is this unique structural 
and electronic arrangement that is responsible for 
the extraordinary reactivity profile displayed by 
allenic compounds [1].  

Functionalized allenes have attracted a grow-
ing attention because of their versatility as key 
building blocks for organic synthesis. The syn-
thetic potential of functionalized allenes has been 
explored extensively in recent years, and this has 
led to the development of novel methods for the 
construction of a variety of functionalized hetero-
cyclic and carbocyclic systems [2].  

A plethora of methods exists for the construc-
tion of alka-2,3-dienoates, including the Wittig 
[3], Wittig-Horner [4] or the Horner-Wadsworth-
Emons [5] olefination of ketenes,  iron-catalyzed 
olefination of ketenes with diazoacetate [6] and by 
other methods [7].  

There are methods [8] for the synthesis of 
phosphorus-containing allenes (phosphonates [9], 
phosphinates [10], and phosphine oxides [11]) in-
cluding reactions of α-alkynols with chloride-
containing derivatives of phosphorus acids fol-
lowed by [2,3]-sigmatropic rearrangement.  

As a part of our research program on the chem-
istry of the bifunctionalized allenes, we required a 
convenient method to introduce a phosphonate 
group in the 5-position to the ester group of the 
allenecarboxylates. The above mentioned groups 
attract increasing attention as useful functionali-
ties in organic synthesis. Of particular interest are 
the applications of these groups as temporary 
transformers of chemical reactivity of the allenic 
system in the synthesis of eventually heterocyclic 
compounds.  

In a continuation to our previous reports on the 
synthesis [12-14] and electrophilic cyclization re-
actions [16, 18] of bifunctionalized allenes, we 
have found an efficient method for regioselective 
synthesis of 5-(dimethoxyphosphoryl)-allenecar-
boxylates by an atom economical [2,3]-sigma-
tropic rearrangement of the mediated 3-(di-
methoxyphosphanyloxy)-alk-4-ynoates.  

 
Results and Discussion 
 
Since its discovery five decades ago 

[9a,10a,b], the reversible interconversion of pro-
pargylic phosphites, phosphonites and phos-
phinites to allenyl phosphonates, phosphinates 
and phosphine oxides has become one of the most 
studied and synthetically useful [2,3]-sigmatropic 
rearrangement. Numerous synthetic applications 
of the rearrangement have been reported, includ-
ing its use in the synthesis of allenic steroids as 
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substrate-induced inactivation of aromatase 
[17a], in the efficient synthesis of (2R)-2-amino-
5-phosphonopentanoic acid (AP5) as a powerful 
and selective N-methyl-D-aspartate (NMDA) an-
tagonist [17b], in the preparation of the phospho-
nate analogues of phosphatidyl derivatives 
[17c,d], and, in the synthesis of new acyclic ana-
logues of nucleotides containing a purine or py-
rimidine moiety and an allenic skeleton [17e,f]. 

Our strategy for the synthesis of the 5-(di-
methoxyphosphoryl)-allenecarboxylates, using 
our experience on the preparation of the bifunc-
tionalized [12-14], and trifunctionalized allenes 
[15], relies on the well-precedented 2,3-sigma-
tropic shift of propargylic phosphites to al-
lenephosphonates. Precedent exists for such an 
approach to the synthesis of allenic compounds, 
however, to the best of our knowledge, the use of 
propargylic alcohols bearing an electron-with-
drawing group such as 4, to give the correspond-
ing allenic esters 6, possessing a phosphonate 
group in the five position of allenecarboxylate 
system, has not been reported. In order to assess 
this approach towards the target 5-phosphorylated 
allenecarboxylates 6, a range of propargylic alco-
hols 4a-e was prepared by the reaction of the 
metallated acetylenes 2a-d with commercialy 
available alkyl 3-oxoalkanoates 3a,b (Scheme 1 
and Table 1). 
 

 
SCHEME 1 

TABLE 1. Preparation of the Propargylic Alco-
hols 4a-e from the Metallated Acetylenes 2a-d 

and the Alkyl 3-Oxoalkanoates 3a,b 
 

Entry Product R R1 R2 Yielda, % 
1 
2 
3 
4 
5 

4a 
4b 
4c 
4d 
4e 

H 
H 
Pr 
Bu 
Ph 

Me 
Et 
Et 
Et 
Et 

Me 
Et 
Et 
Et 
Et 

75 
73 
83 
80 
78 

aIsolated yields by chromatographical purifica-
tion. 

With the required propargyl alcohols 4a-e in 
hand, we were then able to investigate the pro-
posed reaction with the corresponding chloro-

containing phosphorus reagent such as dime-
thylchlorophosphite in the presence of a base and 
subsequent [2,3]-sigmatropic rearrangement of 
the mediated 5-(dimethoxyphosphanyloxy)-alk-
4-ynoates 5a-e. For instance, the alkyl 5-(di-
methoxyphosphoryl)-alka-3,4-dienoates 6a-e can 
be readily prepared via an atom economical 2,3-
sigmatropic rearrangement of the mediated 
alkoxycarbonyl-functionalized propargyl phos-
phite 5a-e, intermediate formed by reaction of the 
alkyl 3-hydroxy-alk-4-ynoates 4a-e with dime-
thylchlorophosphite, prepared in situ from phos-
phorus trichloride in the presence of triethyla-
mine, and 2 equiv of methanol and 2 equiv of pyr-
idine, according to Scheme 2 and Table 2. 

 

 
SCHEME 2 

 
TABLE 2. Synthesis of the Alkyl 5-(Dimethoxy-
phosphoryl)-alka-3,4-dienoates 6a-e by [2,3]-Sig-
matropic Rearrangement of the Mediated 5-(Di-
methoxyphosphanyloxy)-alk-4-ynoates 5a-e Pre-
pared via Reaction of the Alkyl 3-Hydroxy-alk-4-
ynoates 4a-e with Dimethylchlorophosphite in the 
Presence of a Base 

En-
try 

Prod-
uct 

R R1 R2 Yielda, 
% 

1 
2 
3 
4 
5 

6a 
6b 
6c 
6f 
6e 

H 
H 
Pr 
Bu 
Ph 

Me 
Et 
Et 
Et 
Et 

Me 
Et 
Et 
Et 
Et 

75 
70 
66 
64 
61 

aIsolated yields by chromatographical purifica-
tion. 

 
After a conventional work-up, all allenic prod-

ucts 6a-e were isolated by column chromatog-
raphy and identified by 1H, 13C, and 31P NMR and 
IR spectra as well as by elemental analysis.  

 
Conclusion 

 
In conclusion, a convenient and efficient 

method for regioselective synthesis of a new fam-
ily of 1,5-diacceptor-substituted allenes, namely 

EtBr
Mg

EtMgBr

R

THF
reflux, 2h

THF
reflux, 2h

R MgBr

THF
reflux, 6h

4a-e

O

3a,b

Me

R
1b-d

Me

HO

2a-d

CO2R2

R1 R1

CO2R2

R1 R1

•

(MeO)2P
O

Me

6a-e

R
[2,3]-σ

ether 
-70oC, 1h

rt, 9h

5a-e
R

O

P(OMe)2
:

PCl3, Et3N
2MeOH, 2pyridine

ether, -70oC
R

4a-e

Me

HO
CO2R2

R1 R1

Me
CO2R2

R1 R1

R1

R1
O

OR2
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5-(dimethoxyphosphoryl)-alk-3,4-dienoates, de-
rived by [2,3]-sigmatropic rearrangement of the 
intermediate formed 5-(dimethoxyphos-
phanyloxy)-alk-4-ynoates in the reactions of al-
kyl 3-hydroxy-alk-4-ynoates with dimethylchlo-
rophosphite in the presence of a base has been ex-
plored.  

Further investigations on this potentially im-
portant synthetic methodology are currently in 
progress. At the same time, the synthetic applica-
tion of the prepared 5-(dimethoxyphosphoryl)-al-
lenecarboxylates for synthesis of different hetero-
cyclic compounds is now under investigation in 
our laboratory as a part of our general synthetic 
strategy for investigation of the scope and limita-
tions of the electrophilic cyclization reactions of 
bifunctionalized allenes. Results of these investi-
gations will be reported in due course.   
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ELECTROPHILIC CYCLIZATION OF  
4-PHOSPHORYLATED 5-HYDROXYPENTA-2,3-DIENOATES 

 
Hasan Hasanov, Ismail Ismailov, Ivaylo Parushev, Ali Mustafa, Feyme Halil,  

Ivaylo Iliev, Ivaylo Ivanov, Valerij Christov 
 

ABSTRACT: This chapter discusses the reactions of 4-phosphorylated 5-hydroxypenta-2,3-dienoates with 
protected or unprotected hydroxy group involving 5-endo-trig cyclization. Reactions with electrophiles produce 
mixtures of the 2,5-dihydro-1,2-oxaphosphole-5-carboxylates and the 5-phosphorylfuran-2(5H)-ones by competi-
tive electrophilic cyclization due to the neighboring phosphonate (phosphine oxide) and the carboxylate groups 
participation. 

Key words: 4-Phosphorylated 5-hydroxypenta-2,3-dienoates; electrophilic cyclization; 2,5-dihydro-1,2-oxa-
phospholes; furan-2(5H)-ones. 

 
Introduction 
 
Allenes are versatile building blocks with 

broad applications in modern synthetic chemistry, 
and have attracted continuous attention over the 
past few decades due to their unique cumulene 
structure and unusual biological activities. Al-
lenes are extremely important subunits in a variety 
of natural products and pharmaceutical mole-
cules. [1,2] Phosphorylated allenes including al-
lenyl phosphonates and phosphine oxides are an 
important class of allene-containing, extremely 
versatile reagents in organic chemistry, especially 
for the preparation of structurally diverse organo-
phosphorus compounds and phosphorus heterocy-
clic compounds.[3] 

Several recent articles on allenyl phosphonates 
and phosphine oxides concerning synthesis, and 
various cyclization reactions have appeared in or-
der to show that the resulting allenes are very at-
tractive synthetic building blocks due to the ver-
satile reactivity.[4] 

Acyclic analogs of nucleotides containing an 
allenic skeleton were prepared by Brel and 
coworkers [5] directly from alcohols by Horner-
Mark [2,3]-sigmatropic rearrangement of unstable 
propargylic phosphites. 

On the other hand, literature data on the reac-
tions of phosphorylated allenes (phosphonates, 

phosphinates, and phosphine oxides) with electro-
philic reagents show that depending on the struc-
ture of the starting allenic compound as well as the 
type of the electrophile, the reactions proceed with 
cyclization of the allenic system bearing phos-
phoryl group (O=P-C=C=C) to give heterocyclic 
compounds in most cases.[6,7] 

Furan-2(5H)-ones (γ-lactones) are important 
intermediates in organic synthesis [8] and much 
attention has been paid to the development of ef-
ficient and diverse synthetic methods for con-
struction of this five-membered ring system.[8] 
Among these, cyclization involving allenecarbox-
ylic acids and their derivatives, the so-called lac-
tonization reaction, is one of the most efficient 
pathways.[9] α-Allenecarboxylic acids and their 
esters, disubstituted on the γ-carbon atom, under-
went electrophilic attack on the central atom and 
ring closure to furan-2(5H)-ones when treated 
with electrophile.[9] 

Our long-standing research program focuses 
on the synthesis[10] and the development of effi-
cient cyclization reactions of trifunctionalized al-
lenes. More specifically, our attention is drawn to 
4-phosphorylated 5-hydroxypenta-2,3-dienoates 
as 1,1,3-trifunctionalized allenes that comprise a 
phosphoryl, an ethoxycarbonyl and a hydroxyme-
thyl group. The applications of these groups as 
temporary transformers of chemical reactivity of 
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the allenic system in the synthesis of heterocyclic 
compounds are of particular interest. These mole-
cules can be considered a combination of an al-
lenephosphonate or allenyl phosphine oxide, an 
allenecarboxylate and a hydroxyallene and they 
are supposed to have different reactivity profiles 
in cyclization reactions. In a continuation to our 
communications[10] on the synthesis and cycliza-
tion reactions of the bifunctionalized allenes, in 
this chapter, we present recent results of our stud-
ies dedicated toward the electrophilic cyclization 
of a library of 4-phosphorylated 5-hydroxypenta-
2,3-dienoates, which improve the scope of this 
method for synthesis of heterocyclic compounds. 

 
Results and Discussion 
 
Synthesis of the 4-phosphorylated 5-hydroxy-

penta-2,3-dienoates 1–4 
We applied a convenient, efficient atom eco-

nomical and regioselective four-step method to 
achieve a range of the 4-phosphorylated 5-hy-
droxypenta-2,3-dienoates 1–4.[10] The al-
lenylphosphonates 1 and 3 and allenyl phosphine 
oxides 2 and 4 isolated in preparative amounts al-
lowed us to study its chemical behavior in the re-
actions with electrophilic reagents and the silver-
catalyzed cycloisomerization reactions. The pre-
sent chapter is a recent part of our long-term ob-
jective to investigate both the scope and the limi-
tations of the electrophilic cyclization and cycloi-
somerization reactions of the trifunctionalized al-
lenes, namely the phosphorylated hydroxyallene-
carboxylates. 

 
Competitive electrophilic cyclization of the 4-

phosphorylated 5-hydroxypenta-2,3-dienoates 
 

 
 
Scheme 1. Synthesis of the 2-oxo-2,5-dihydro-1,2-oxa-

phosphole-5-carboxylates 5 and the 5-oxo-2,5-dihydrofuran-
2-ylphosphonates 6 by competitive electrophilic cyclization 
of the 4-(dimethoxyphosphoryl)-5-hydroxypenta-2,3-dieno-
ates 1 and 3. Reagents and Conditions: i) Br2 or PhSCl (1.2 
eq), CH2Cl2, -20 oC, 2 h, rt, 3 h, stirring, column chromatog-
raphy. 

 
We started the present study with the reaction 

of the 4-(dimethoxyphosphoryl)-5-hydroxypenta-
2,3-dienoates with protected 1 or unprotected 3 
hydroxy group with bromine or benzenesulfenyl 
chloride (Scheme 1). We conducted the reactions 

under the optimized reaction conditions deter-
mined in the similar reactions of the bifunctional-
ized allenes [11] - solvent CH2Cl2 at -20 оC using 
1.0 equiv of the allenephosphonate and 1.2 equiv 
of the electrophilic reagent. We established that 
the reaction under this set of standard reaction 
conditions in the favored 5-endo-trig mode af-
fords mixtures of the 2-oxo-2,5-dihydro-1,2-oxa-
phosphole-5-carboxylates 5 and 5-oxo-2,5-dihy-
drofuran-2-ylphosphonates 6 in the ratio from 
1.5:1 to 1.52:1 by competitive electrophilic cy-
clization of the 4-phosphorylated 5-hydroxy-
penta-2,3-dienoates 1 and 3 with the neighboring 
group participation of phosphonate and carbox-
ylate groups in the cyclization in very good over-
all yields (75 and 73%). 

To outline the general terms of this methodol-
ogy, the reaction of the 4-(diphenylphophinoyl)-
5-hydroxypenta-2,3-dienoates with protected and 
unprotected hydroxyl group 2 and 4 with ben-
zenselenenyl chloride or sulfuryl chloride was in-
vestigated. Surprisingly, once we applied the cur-
rent standard conditions to the 1,1,3-trifunctional-
ized allenes comprising a phosphine oxide, an eth-
oxycarbonyl and a hydroxymethyl groups such as 
2 and 4 (Scheme 2), 

 

 
 
Scheme 2. Synthesis of the 5-ethoxycarbonyl-2,5-dihydro-
1,2-oxaphosphol-2-ium chlorides 7 and the 5-(diphe-
nylphosphinoyl)-5H-furan-2-ones 8 by reaction of the 4-(di-
phenylphosphinoyl)-5-hydroxypenta-2,3-dienoates 2 and 4 
with electrophilic reagents. Reagents and Conditions: ii) 
PhSeCl or SO2Cl2 (1.2 eq), CH2Cl2, -20 oC, 2 h, rt, 5 h, stir-
ring, column chromatography. 
 
the interaction afforded mixtures of the 5-ethox-
ycarbonyl-2,5-dihydro-1,2-oxaphosphol-2-ium 
chlorides 7 and 5-(diphenylphosphinoyl)-5H-fu-
ran-2-ones 8 in overall yields (80% and 77%) in 
the ratio from 1.86:1 to 1.85:1. These reaction 
pathways may be interpreted as a result of the 
neighboring phosphine oxide and ethoxycarbonyl 
groups’ participation as the internal nucleophiles 
in the favored 5-endo-trig mode cyclization. 

After a conventional work-up, all products 
were isolated by column chromatography and 
identified by 1H, 13C, and 31P NMR and IR spectra 
as well as by elemental analysis.  

 
 



13 

Conclusion 
 

In conclusion, reactions of the 4-phosphory-
lated 5-hydroxypenta-2,3-dienoates with pro-
tected or unprotected hydroxy group with electro-
philic reagents occur via 5-endo-trig cyclizations 
giving mixtures of the 2,5-dihydro-1,2-oxaphos-
pholes and the 5-oxo-2,5-dihydrofurans because 
of the neighboring group participation of the 
phosphonate (phosphine oxide) and carboxylate 
group in the cyclizations. 

Due to the easy availability of starting materi-
als, the convenient operation and mild conditions, 
the readily availability of the reagents and cata-
lysts, the good yields and the usefulness of the het-
erocyclic compounds prepared, the cyclization re-
actions may show potential and will be useful in 
organic synthesis as well as in their application in 
target-oriented synthesis. Further investigation on 
the chemistry of other trifunctionalized allenes for 
the synthesis of different heterocyclic systems is 
being intensively carried out in our laboratory. 
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НЕПРЕКЪСНАТО ЛЕЕНЕ НА МЕДЕН ВАЛЦДРАТ. ЧАСТ 2. МИКРОСТРУКТУРНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЕДНИЯ ВАЛЦДРАТ 

 
Иван Иванов 

 
CONTINUOUS CASTING COPPER ROD. PART 2. MICROSTRUCTURE STUDIES OF 

COPPER ROD  
 

Ivan Ivanov 
 

ABSTRACT: The present work presents the results of microstructural studies of copper wire rod obtained 
under continuous casting using graphite technology. It has been found that the formation of the structure depends 
mainly on the speed of withdrawal, observing defects depending on the working conditions and the quality of the 
raw material used. 

Key words: continuous casting, copper rod, microstructure  
 

Introduction 
 
Copper wire rod, intended for the production 

of electrical products, is obtained mainly by con-
tinuous casting methods [1-14]. Copper wire rod 
is one of the main materials in the subsequent pro-
duction of cable products. Its production process 
is high-tech and requires the use of high-precision 
equipment to maintain the required production 
quality. In modern cable construction, the contin-
uous casting of copper wire rod occupies a central 
place in the technological process. The existing 
technologies for continuous casting, followed by 
rolling with calibrated rollers [4,13] give rela-
tively good performance, even when using sec-
ondary copper as a starting material and compli-
ance with technological regulations. The use of 
the technology for continuous top casting of cop-
per wire rod [1,6,7,10] shows its advantages in 
electrical performance and subsequent application 
for fine drawing and twisting of copper wires high 
class of flexibility. It was found [6] that the con-
dition of the initial structure in the copper wire rod 
is essential for the drawing of copper wires in the 
production of cable products, as well as the pres-
ence of particles of insoluble elements - graphite 
[6], lead [4], Cu-Cu2O eutectic [1]. The present 
work aims to determine the microstructural state 
of oxygen-free copper wire rod depending on the 
technical condition of the machine and the num-
ber of working days of continuous casting. 

 

Materials and methods 
 

The metallographic analysis was performed on 
samples of Cu-OF copper wire rod obtained by 
continuous casting. The samples were taken from 
places of copper wire rod, obtained during normal 
operation, when it was obtained with a broken 
graphite filter and from wire rod that does not 
meet the requirements of the standard for relative 
elongation and tensile strength. The chemical 
composition of the wire rod complies with EN 
1977: 2013. It is obtained on a machine for con-
tinuous casting of the company Rautamead 
RS3000 / 6, at withdrawal temperatures 1175-
1182oС, cooling water temperature at the inlet of 
the coolers - 23-32oС, temperature of the cooling 
water in the coolers - 29-38 оС, water flow - 48-
50 l/min, inlet pressure of the cooling water - 8-9 
bar, outlet pressure - 3.5-4 bar. The operating pa-
rameters of the furnace are: temperature - 1278-
1282оС, pressure of shielding gas nitrogen at the 
inlet - 4 bar, nitrogen pressure in the furnace space 
- 0.65 mbar, nitrogen flow 29 l/min. The shielding 
nitrogen gas is provided by a nitrogen generator 
providing nitrogen purity of the order of O2 = 0 
ppm. The protection of the melt is carried out by 
a layer of graphite dust in the foundry chamber 
and graphite pellets in the smelter. The thickness 
of both layers is about 50-60 mm. The withdrawal 
speed of the studied copper wire rod is 4.1 m/min. 
The microstructures were imaged on a Neophot 2 
metallographic microscope, and the microhard-
ness was measured by the Vickers method using a 
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PMT-3 hardness tester with a load of 50 g. Sam-
ples obtained after 24 hours of continuous casting 
cycle up to 144 hours under normal technical con-
dition of the machine, as well as in case of damage 
to the graphite filter were tested.  

 
Results and Discussion  

 
Of particular importance in obtaining high 

quality conductive cores in cable production is the 
condition of the structure of the raw material - 
copper wire rod. The main indicator of the high 
quality of cable production is the electrical re-
sistance of the finished cable, which in turn de-
pends on the specific electrical resistance of the 
wire rod. It is known that by increasing the defect 
of the structure of metallic materials, the electrical 
conductivity decreases, which means that a 
coarse-grained structure of copper wire rod with a 
small number of intergranular boundaries will be 
sought, and hence reduced electrical resistance. 
On the other hand, a low drawing speed of 0.1 
m/min is required to obtain a coarse-grained struc-
ture [7], which contradicts the requirement for 
high productivity. High productivity is deter-
mined by the speed and duration of a cycle of con-
tinuous casting. The search for an optimal solution 
to the problem of high productivity and quality on 
the one hand and a low-defect structure with high 
relative elongation, on the other hand is the main 
object of many studies. 

The microstructure of the wire rod in cross sec-
tion consists of needle crystals directed in diame-
ter from the periphery to its central axis. They are 
of variable thickness, the smallest being in the pe-
riphery and in the center of the wire rod, which 
can be associated with the process of beginning 
and end of crystallization - fig. 1. The formation 
of secondary axes of the crystals is prevented on 
the one hand by the low weight of the melt at each 
drawing step - about 2.23 g, and on the other by 
the high cooling rate provided by the high water 
flow through the cooler. The length of the primary 
axes is 2-3 mm and the maximum width - 0.2 mm. 
Regardless of the protection with graphite pellets 
on the melt, gases and non-metallic particles enter 
it. This occurs at the time of immersion of the cop-
per cathodes in the melting chamber and the on-
going convective processes. During continuous 
casting, due to the accelerated cooling, these gases 
fail to come out of the melt and remain as defects 
in the structure of the wire rod.  

 
    Fig. 1 Microstructure of copper wire rod in 
cross section during normal operating cycle a) and 
with gas defect b) 

Fig. 2 Microstructure of copper wire rod in 
cross section with normal operating cycle  
 

They can be observed both at the borders of the 
grains and inside them. Their dimensions are 
about 10-15 μm, and rarely exceed them. From the 
conducted tests for hardness it is established that 
there is no change from the center to the surface 
72-77HV0.05 - fig.2, as the obtained deviations of 
the results are within the allowable subjective er-
ror. Expectations for any significant differences in 
the properties of dendrites found in [9] are not 
confirmed. This may be due to different methods 
of measuring hardness. Non-metallic inclusions 
are most likely sulphate, oxide or lead particles [4] 
entering together with the cathodes in the melt. 
While lead inclusions depend mainly on the 
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chemical composition of the cathodes used and 
their composition differs in each batch used, sul-
phate and oxide inclusions depend mainly on the 
storage method of the feedstock. During storage 
of the cathodes in atmospheric conditions and ox-
idizing environment, a characteristic blueing to 
blackening of their surface is observed, which is a 
sign of the formation of CuSO4 and CuO. 
 

Fig. 3 Microstructure of copper wire rod in 
cross section with irregular cycle of operation and 
graphite particles in the structure 

 
Also, the penetration of graphite particles from 

the protective lining or from the graphite filter into 
the structure of the wire rod deteriorates its quality 
and even leads to the impossibility of rough draw-
ing of copper cores [6]. Of particular importance 
is the area of contact of the graphite nozzle with 
the copper cooler, which determines the amount 
of heat removed from the melt. This affects the 
crystallization process, and hence the presence of 
leaks in the wire rod. Their visual reflection in the 
production process is in the form of fine crushing 
of the step of the rings formed during the drawing 
of the wire rod. 
 

Fig. 4 Reduction of the steps of the rings dur-
ing continuous casting of copper wire rod in case 
of deterioration of the working process 

 
In practice, it is established that such defects 

are formed both by poor quality preparation of the 
coolers and by the continuous operation of a cycle 
of continuous casting. In the latter case, the graph-
ite drawing nozzle visibly changes its shape from 

cylindrical to saddle-shaped, due to oxidation by 
the available oxygen in the melt. As a result, the 
heat dissipation deteriorates, which leads to an in-
creased temperature of the wire rod, and hence to 
the termination of the process of continuous cast-
ing. In these sections the relative elongation is 
greatly reduced from 41% to 22 ÷ 25%, and in 
rough wire drawing the wires break in the drawing 
section of the machine. A cavity in this zone is 
microstructurally established, which can be seen 
in fig.3, its individual dimensions reaching a 
length of 1 mm. The formation of such sections 
along the length of the wire rod is unacceptable 
and leads to the cessation of the production pro-
cess.  

 
Counclusion 
 
High productivity requires minimal prepara-

tion and closing times, consistency of the quality 
of the main parameters characterizing the wire 
rod, at maximum withdrawal speeds, maximum 
duration of one withdrawal cycle, minimal loss of 
time during scheduled repairs and prevention of 
emergency repairs and process shutdowns. In [6] 
the optimal modes of work for the realization of 
the maximum productivity are established, and 
the preparatory and final times for start and stop 
of the casting process, as well as the time for re-
pairs are part of the organizational production ac-
tivities. From microstructural and industrial stud-
ies it can be established that the optimal duration 
of one cycle of continuous casting is about 100 
hours. Increasing the duration of the cycle greatly 
degrades the quality of production and leads to de-
fects in the structure and reduced tensile strength 
of the wire rod.  
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AUTOMATIC COULOMETRIC TITRATION OF SODIUM THIOSULPHATE WITH ELEC-
TROGENERATED IODINE 
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ABSTRACT: An automatic coulometric titration with an application of iodine as a titrant in determination of 

sodium thiosulphate have been presented. The influence of the reaction medium, the nature of compounds, the 
advantages and limitations have been discussed. The accuracy for all samples and the precision and repeatability 
are  very good. The method is very sensitive and presized and has a limit of detection at ppb levels. 

Key words: coulometric titration, electrogenerated iodine, sodium sulphate determination. 
 

Introduction 
 
Coulometric methods are electrochemical 

methods performed by accurately measuring the 
quantity of electrical charge (number of electrons) 
required to quantitatively bring about a redox 
transformation in accordance with equation: Oxid 
+ ne- Red. The general advantage this technology 
offers is that the analyses can be termed as abso-
lute and thus require no prior calibration, the ac-
curate quantitative measurement being based 
upon accepted physical constants. The accuracy 
obtainable is equivalent to that of gravimetric and 
volumetric procedures, with the added advantage 
that the technology can be completely automated 
[1, 2]. The two important terms that need defining 
are: Coulomb – the quantity of electrical charge 
(Q) transported by a constant current of one am-
pere flowing for one second (Q = It); and Faraday 
- the quantity of charge that corresponds to one 
mole or 6.022×1023 electrons. The Faraday con-
stant is 96 485 coulombs/mole electrons. 

The technology can be used in one of two 
modes: 1) at a constant current, where; Q = It and 
2) with a controlled potential where I represents 
the variable current flowing during the total time 
t for the completion of the reaction. 

In this work a constant current coulometry is 
used throughout. This technique is sometimes re-
ferred to as amperostatic coulometry. The cell re-
quires only the working and counter electrodes, 
again separated from each other so as to avoid the 

reaction products generated at the counter elec-
trode reacting at the working electrode (Figure 1). 
The potential at the working electrode will remain 
constant provided there is sufficient reactant to 
maintain the set current flow. This could be: 1) the 
size of the electrode where the product of the re-
dox reaction is oxidation of the electrode itself; 
and 2) the concentration of reagent in the analyte 
solution. 

 

 
Fig. 1.  Apparatus arrangement for constant 

current coulometry. Automatic coulometric titra-
tor «EXPERT– 006». 
 

The main application of constant current cou-
lometry is the generation of reagents for use in 
coulometric titrimetry. This form of titrimetry 
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generates the reagent in-situ by use of constant 
current coulometry. The only measurements re-
quired are current and time. The end point in the 
titration may be detected by any of the usual meth-
ods, however electrical methods are favored (po-
tentiometric, amperometric or conductometric) as 
these methods can lead to the total automation of 
the system. Since concentration polarisation is in-
evitable in coulometric titrimetry, it is preferable 
for most of the titration reaction to take place 
away from the electrode surface. If this is not the 
case, the system will have to continuously in-
crease the potential at the working electrode in or-
der to maintain the production of titrant. An ex-
ample of this is the use of Fe2+, generated from 
Fe3+ to titrate a range of strong oxidizing agents 
such as permanganate (MnO4

-) and chromate 
(CrO4

2-). Although redox type reactions would 
seem to be the obvious application of coulometric 
titrimetry, neutralization, precipitation and com-
plexometric reactions can also be carried out by 
using this technique. 

Several methods are available for the detection 
of end points in coulometric titrations [2]. These 
are the following. (a) Use of chemical indicators: 
these must not be electro-active. Examples in-
clude methyl orange for bromine, starch for io-
dine, dichlorofluorescein for chloride, and eosin 
for bromide and iodide. (b) Potentiometric obser-
vations. Electrolytic generation is continued until 
the e.m.f. of a reference electrode-indicating elec-
trode assembly placed in the test solution attains a 
pre-determined value corresponding to the equiv-
alence point. (c) Amperometric procedures. These 
are based upon the establishment of conditions 
such that either the substance being determined or, 
more usually, the titrant undergoes reaction at an 
indicator electrode to produce a current which is 
proportional to the concentration of the electro-ac-
tive substance. With the potential of the indicator 
electrode maintained constant, or nearly so, the 
end point can be established from the course of the 
current changeduring the titration.  The voltage 
impressed upon the indicator electrode is well be-
low the “decomposition voltage” of the pure sup-
porting electrolyte but close to or above the 'de-
composition voltage' of the supporing electrolyte 
plus free titrant; consequently, as long as any of 
the substance being determined remains to react 
with the titrant, the indicator current remains very 
small but increases as soon as the end point is 
passed and free titrant is present. There is a rela-
tively inexhaustiblesupply of  titrant ion (e.g. bro-
mide ion in coulometric titrations with bromine), 
and the indicator current beyond the equivalence 

point is therefore governed largely by the rate of 
diffusion of the free titrant (e.g. bromine) to the 
surface of the indicator electrode. The indicator 
current is consequently proportional to the con-
centration of the free titrant (bromine) in the bulk 
of the solution and to the area of the indicator elec-
trode (cathode for bromine). Theindicator current 
will increase with increasing rate of stirring, since 
this decreases the thickness of the diffusion layer 
at the electrode; it is also somewhat temperature-
dependent. The generation time at which the 
equivalence point is reached may be determined 
by calibrating the indicator electrode system with 
the supporting electrolyte alone by generating the 
titrant (e.g. bromine) for various times (say, 10-50 
seconds) to evaluate theconstant in the relation I = 
Kt,where I iis the indicator current and  t is the 
time. The generating time to the equivalence point 
may then be obtained from the observed final 
value of the indicator current in the actual titra-
tion,calculating the ex cess generating time and 
subtracting this from the total generating time in 
the titration. Alternatively, and more simply, the 
equivalence point time may be located by meas-
uring three values of the indicator current at three 
measured times beyond the equivalence point and 
extrapolating to zero current. (d) Application of 
the biamperometric (dead-stop) method. (e) Spec-
trophotometric observations (compare Sections 
17.53 to 17.57). The titration ce11 consists of a 
spectrophotometer cuvette (2 cm light path). The 
motor-driven glass propeller stirrer and the work-
ing platinum electrode are placed in the ce11 in 
such a way as to be out of the light path: a plati-
num electrode in dilute sulphuric acid in an adja-
cent cuvette also placed in the cell-holder serves 
as an auxiliary electrode and is connected with the 
titration ce11 by an inverted U-tube Salt bridge. 
The appropriate wavelength is set on the instru-
ment. Before the end point the absorbance 
changes only very slowly, but a rapid and linear 
response occurs beyond the equivalence point. 
Examples are: the titration of Fe(I1) in dilute sul-
phuric acid with electrogenerated Ce(1V), and the 
titration of arsenic(II1) with electrogenerated io-
dine. 

Iodine is one of the most popular reagents in a 
chemical analysis. In iodometry, it is used as a ti-
trant in a direct titration, as well as in the indirect 
titration, which is based on the reaction between 
strong oxidizing agents and a large excess of io-
dide ions to produce iodine in the amount equiva-
lent to the analyte. Iodine is subsequently titrated 
with a standard solution of a reducing agent [3]. 
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To perform fast and complete reaction of the oxi-
dants of relatively low reduction potential (e.g. so-
dium thiosulfate, hydrogen sulfide), acidic solu-
tion of iodine must be used. However, to oxidize 
weak reducing agents (arsenic(III) or antimo-
nium(III) ions) with iodine, either neutral or alka-
line medium is required. Normal redox potential 
of the reversible I2/I- couple is 0.535 V. This value 
is independent of the solution pH up to pH 9. At 
higher pH, iodine reacts with hydroxide ions to 
produce iodide and iodate(I) ions. 

 
Experimental 
Apparatus 
 An automatic coulometric titrator «EXPERT– 

006» for constant current coulometry was used for 
the measurements and a pH meter was used. The 
pH was measured using an Ekspert 001, model 3 
(0.1) pH meter/potentiometer (Ekoniks-Ekspert, 
RF) with a glass electrode. 

 
Reagents and Solutions 
All chemicals (Merck, Germany, high purity 

>99 %) are of analytical-reagent grade and em-
ployed without further purification. Double-dis-
tilled water was used in the preparation of the var-
ious solutions. The following reagents were used: 
KI, Na2S2O3, CH3COOH, CH3COONa. The 
working solutions  were prepared with appropri-
ate dilution. 

 
Results and Discussion 

 
The automatic coulometric method is based on 

the electrochemical oxidation of KI in the medium 
of acetate bufer having pH = 3.7 in platinum elec-
trode as anode (+) acording the reaction: 

2I- -2e- = I2    -  oxidation in Pt – electrode. 
The analysis is achieved as in the beginning an 

electrochemical reaction takes place and exact 
quantity of iodine is accumulated. Then a sample 
solution of sodium thiosulphate is added to the io-
dine solution. An oxidation reduction reaction 
takes place: 

I2  + 2Na2S2O3 =  2NaI + Na2S4O6 
As a result of this reaction the iodine concen-

tration decreases. The iodine is electrochemicaly 
generated, so that the initial iodine concentration 
is reached. 

The coulometric titration is achieved by auto-
matic analyzer, thus the device performs analyses 
automatically. Only KI and sample solution of 
Na2S2O3 are added manually. 

The sample solution is obtained in a volumet-
ric flask of 100 mL, made up and homogenized. 

The potassium iodide in excess is added. Then the 
automatic analyzer is switched on.  The button 
“meausure” is pressed. The sample is introduced. 
For this purpose 1 mL of the sample is pipetted 
and the it is placed in the coulometric cell. An in-
scription appears on the display: 1) stirring; 2) 
meausurement; 3) result of measurement. The re-
sults are recorded. 

The equipment consists of two meausuring cir-
cuits: Indicator electrode – generator Pt – elec-
trode, reference electrod and auxiliary electrode. 
In the working Pt – electrode, connected as a an-
ode (+) the iodine is generatedq acording to the 
equation:  

2I- -2e- = I2
0 

The large electrode is a cathode (-) in a 
sepatate chamber with a porous bottom. In this 
chamber the solution is not mixed with the rest of 
the solution. The cathode space is closed and this 
does not interfere the determination of the analyte. 
The third electrode is a bipotentiometric – indica-
tor. Bettwen the two electrodes 5 μA current is ap-
plied and the potentioal is measured E (V). Upon 
it reaches 40 mV, the Na2S2O3 sample of 1 mL is 
introdused. The numerical value of the measure-
ment result appears on the display. The reagent is 
generated electrically and its amount is evaluated 
from a knowledge of the current and the generat-
ing time. The electron becomes the standard rea-
gent. In many respects, e.g. detection of end 
points, the procedure. 

The fundamental requirements of a coulo-
metric titration are: 1. that the reagent-generating 
electrode reaction proceeds with 100 per cent effi-
ciency, and 2. that the generated reagent reacts 
stoichiometrically and, preferably, rapidly with 
the substance being determined. The reagent may 
be generated directly within the test solution or, 
less frequently, it may be generated in an external 
solution which is allowed to run continuously into 
the test solution. Since a small quantity of elec-
tricity can be readily measured with a high degree 
of accuracy, the method has  high sensitivity. Cou-
lometric titrimetry has several important ad-
vantages. 

1. Standard solutions are not required and in 
their place the coulomb becomes the primary 
working standard. 

2. Unstable reagents, such as bromine, chlo-
rine, silver(I1) ion and titanium(II1) ion, can be 
utilised, since they are generated and consumed 
immediately; there is no loss on storage or change 
in titre. 

3. When necessary very small amounts of ti-
trants may be generated: this dispenses with the 
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difficulties involved in the standardisation and 
storage of dilute solutions and the procedure is 
ideally adapted for use on a micro or semimicro 
scale.                    

4. The sample solution is not diluted in the in-
terna1 generation procedure,  

5. By pre-titration of the generating solution 
before the addition of the sample, more accurate 
results can be obtained. Since the effect of impu-
rities in the generating solution is minimised. 

6. The method (which is largely electrical in 
nature) is readily adapted to remote 
control: this is significant in the titration of radio-
active or dangerous materials. It may also be 
adapted to automatic control because of the rela-
tive ease of the automatic control of current. offers 
only slightly from ordinary titrations. 
   

 Table 1. Results for analyses of Na2S2O3 by 
electrochemically generated iodine. 

Sample 
No 

Concentration, 
 x ± tS / √n , (µg 
mL-1), ppb 

RSD 
Sr = (S/x ) 
100, (%) 

I 3.5 ± 0.2 6.8 
II 3.4 ± 0.1 5.2 
III 3.5 ± 0.1 4.1 
IV 3.6 ± 0.1 2.7 
V 3.5 ± 0.1 4.3 
VI 3.4 ± 0.1 4.1 
VII 3.3 ± 0.2 2 
VIII 3.7 ± 0.2 6.5 
IX 3.5 ± 0.1 3.7 
X 3.6 ± 0.2 5.4 

 
Number of determination n, 5; t, Students t-

value at 95% probability; S, standard devia-
tion; x, an average 
   

As it can be seen from the Table 1, the accu-
racy for all samples and the precision and repeat-
ability were  very good. 

The limitations of coulometric titration with 
interna1 generation of the titrant include the fol-
lowing [2]. 1. No substance may be present which 
undergoes reaction at the generator electrodes; for 
example, in acidimetric titrations the test solutions 
must not contain substances which are reduced at 
the generator cathode. 2. When applied on a 
macro scale-samples of 1-5 millimoles - genera-
tion rates of 100-500 milliamps are required: par-
asitic currents may be induced in the indicator 
electrodes at currents in excess of about 10-20 
mA; consequently precise location of the equiva-

lence point by amperometric methods is not trust-
worthy. To overcome these limitations, the rea-
gent can be generated at constant current with 100 
percent efficiency in an external generator ce1l 
and subsequently delivered to the titration cell. 
This technique is identical with an ordinary titra-
tion except that the reagent is generated electro-
lytically. A double - arm electrolytic ce11 for ex-
ternal generation of the titrant. The generator elec-
trodes consist of two platinum spirals near the 
centre of the inverted U-tube. The space between 
the electrodes is packed with glass wool to prevent 
turbulent mixing; the downward legs of the gen-
erator tube areconstructed of 1 mm capillary tub-
ing to reduce the inconvenience due to hold-up.  

The solution of the electrolyte, which upon 
electrolysis will yield the desired titrant, is fed 
continuously into the top of the generator cell. The 
solution is divided at the T-joint so that about 
equal quantities flow through each of the arms of 
the cell. As these portions of the solution flow past 
the electrodes, electrolysis occurs: the products of 
electrolysis are swept along by the flow of the so-
lution through the arms and emerge from the de-
livery tips. A beaker containing the substance to 
be titrated is placed beneath the appropriate deliv-
ery tip, and the solution from the other tip is run 
to waste. Thus for the titration of acids, electrode 
A functions as a cathode in sodium sulphate gen-
erator electrolyte and the hydroxide ion generated 
by the reaction: 
  2H2O + 2e = 2OH- + H2 
flows into the test solution. The hydrogen ion and 
oxygen generated at the otherelectrode by the re-
action: 
  2H2O = 4H+ + O2  + 4e 
are swept out of the other arm into the drain. For 
the titration of bases, the generator electrode 
which delivers to the titration ce11 is employed as 
the anode. For titrations with electrically gener-
ated iodine, the generator electrolyte consists of 
potassium iodide solution, and the iodine solution 
formed at the anode flows into the titration vessel. 
A minor disadvantage of external generation of ti-
trant is the dilution of the contents of the titration 
cell; care is therefore necessary in suitably adjust-
ing the rate of flow and the concentration of the 
generator solution. The procedure is, however, ad-
mirably suited for automatic control. 
  

Conclusion 
 

In this work an automatic coulometric titration 
with electrogenerated iodine as a titrant in deter-
mination of sodium thiosulphate is presented. The 
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influence of the reaction medium, the nature of 
compounds, the advantages and limitations have 
been discussed. The accuracy for all samples and 
the precision and repeatability are  very good. The 
method is very sensitive and presized with a limit 
of detection at ppb levels. 
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ABSTRACT: The discovery of the steam engine was created by Thomas Severi and James Watt in the late 17th 
and early 18th centuries and it was the beginning of the Industrial Revolution. In 1703 Stahl created the doctrine 
of the phlogiston. In 1669 Jochan Becher tried to give a rationalist explanation for the phenomenon of combus-
tion.Hermann Burgave was also studying the phlogiston theory. Mikhail Lomonosov attached great importance to 
the law of conservation of mass and the law of conservation of energy. At the end of the 18th century, a great deal 
of experimental material was accumulated, which had to be systematized within one theory. The creator of such a 
theory was Antoine Lavoisier. He finally (1789) showed that in chemical reactions the total weight of the reacting 
and forming bodies is the same. 

Key words: industrial revolution, phlogiston theory, combustion theory. 
 

Introduction 
 
Development of chemistry in the 18th century 

(Stahl, Burgave, Lomonosov, Lavoisier). The 
steam engine was created in the late 17th and early 
18th centuries. Thomas Severi was the first one 
that used the energy of steam in technology. 

 
Thomas Severi (1650 - 1715) - English me-

chanic, inventor. One of the creators of the first 
steam engine. 
 

The design of the machine was perfected by 
the Scottish mechanic James Watt, who is consid-
ered the creator of the steam engine. 

 
James Watt (1736-1819) was the creator of the 

universal steam engine. 
This discovery was the beginning of the Indus-

trial Revolution. The unusual use of fire in the 
steam engine revived chemists' interest in fire, and 
more specifically in the combustion process. Why 
some objects burn and others do not. In 1669, the 
German chemist Jochan Becher tried to give a ra-
tionalist explanation for the phenomenon of com-
bustion. He suggested that solids consisted of 
three types of "earth" and one of these three he 
considered "oily earth", which is the cause of 
combustion. 
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The universal steam engine. 

 
Johann Joachim Becher (1635-1682) - Ger-

man chemist and physician. 
 
A follower of his ideas was the German physi-

cian Georg Stahl (1659-1734). 
 

 
In 1703, Stahl created the doctrine of the phlo-

giston. 
 

At the heart of this doctrine is the notion that 
combustible substances contain a substance called 
phlogiston, which is released during com-bustion 
to produce a substance that does not burn because 
it is released from phlogiston. Conversely, if the 
phlogiston-released substance is mixed with phlo-
giston-rich substances, such as carbon, a combus-
tible substance is formed again because it has 
taken phlogiston. Accord-ing to this doctrine, 
combustion is a process of decomposition. 

The word phlogiston comes from the greek 
word phlogistos - ignite, burn. For the creator of 
the phlogiston theory - Georg Stahl, coal is al-
most pure phlogiston, because when it burns very 
little ash remains. According to him, the produc-
tion of metal from ore is due to the transfer of 
phlogiston from coal to ore. The corrosion of met-
als is explained by the gradual "leakage" of phlo-
giston from them. Phlogiston theory is a resound-
ing success because it provides a simple and logi-
cal (at first glance) explanation of a number of 
phenomena and facts. However, there are serious 
contradictions in it. To preserve its core, many 
scholars are trying to overcome and explain them, 
inventing various corrections, additions and stip-
ulations. Due to this, phlogiston theory has domi-
nated chemistry for more than a century. 

The study of phlogiston initially played a cer-
tain progressive role, because it made it possible 
to consider from a single point of view a number 
of similar chemical processes - oxidation, com-
bustion and others. In addition, attempts to obtain 
phlogiston have revealed some new substances, 
mainly gases. Proponents of this doctrine were 
subsequently forced to assume that phlogiston 
was weightless and even negative, in order to ex-
plain why combustion, despite the release of phlo-
giston, produced a substance that was heavier than 
the original. Then the study of phlogiston emerged 
as a brake on the development of chemistry and 
especially on the introduction of atomic theory 
within chemical science. 

The famous Dutch physician at the time, Her-
mann Burgave, was also studying the phlogiston 
theory. For 15 years, he heated mercury in a 
closed vessel and found that its mass did not 
change.  

The weaknesses of this theory are in relation to 
the internal nature of substances, ie. weighting 
methods or quantitative measurements in general 
were neglected. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Georg_Ernst_Stahl.png
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German Burgave (1668-1738) Dutch physi-

cian, botanist and physicist. 
 
In the 18th century, the quantitative method by 

which scientists made the most important discov-
eries in chemistry in the late 18th and early 19th 
centuries was widely introduced into the practice 
of experimental research. 

Mikhail Lomonosov attached great im-
portance to the law of conservation of mass and 
the law of conservation of energy. For the first 
time Lomonosov used ideas and methods of phys-
ics and mathematics in the study of chemical phe-
nomena, thus laying the foundations of physico-
chemistry. 

 

 
Mikhail Lomonosov (1711-1765) was a Rus-

sian chemist and poet. 

At the end of the 18th century, a great deal of 
experimental material was accumulated, which 
had to be systematized within one theory. 

The creator of such a theory was the French 
chemist Antoine Lavoisier. His scientific activity 
can be conditionally divided into two parts, which 
are inextricably linked to the problem of the ele-
ments: 

1) Correct interpretation of combustion and 
respiration processes. 

2) Reforms in chemistry and creation of 
chemical nomenclature. 

 

 
Antoine-Lauran de Lavoisier (1743-1794) 

was a French chemist, member of the Paris Acad-
emy of Sciences (1772) and its chairman (1785), 
one of the founders of modern chemistry. 
 

Antoine Lavoisier established: the role of oxy-
gen in combustion and respiration (1780), inde-
pendently of Joseph Priestley and Carl Scheele; 
the law of conservation of the substance in chem-
ical reactions; the composition of air and water 
(1770); of the diamond (1773). Lavoisier was the 
creator of the chemical nomenclature (1786 - 
1787), whose basic principles are preserved to this 
day. He proved that the so-called "Earths" (oxides 
of calcium, barium, magnesium) are not simple 
substances, as was previously thought, but oxygen 
compounds of the relevant elements. Lavoisier is 
one of the founders of thermochemistry; he intro-
duced the principles of physicochemical research 
in the field of biology. 

Lavoisier was keenly interested in the scien-
tific problems of his time, and as a young man 

http://upload.wiki.bks-tv.ru/wikipedia/commons/2/2a/Herman_Boerhaave_-_Project_Gutenberg_eText_15690.jpg
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(1769) conceived a lengthy study of the possibil-
ity of turning water into earth. For 101 days he 
heated water in a closed glass vessel and, like van 
Helmont and Scheele, watched for the appearance 
of a mist. Eventually, after the appearance of such, 
he disassembled the equipment, weighed the wa-
ter, sludge and vessel and concluded that the water 
does not turn into earth, and the observed turbidity 
is due to the destruction of the glass vessel under 
these conditions. In his further experiments, based 
on the research of Cavendish and Priestley and 
conducted in the period 1776-1783, Lavoisier cat-
egorically proved that water is not an element, but 
a compound between two elements - hydrogen 
and oxygen. This discovery finally defeated the 
remnants of the doctrine of the ancient Greek ele-
ments. 

 

 
Lavoisier's experiment proved that water 

consists of hydrogen and oxygen. 
 
On the question of the elements, Lavoisier 

follows Boyle's line and emphasizes the 
relativistic-experimental meaning of the term 
element: "Everything that can be said about the 
number and nature of the elements ... comes down 
to a purely metaphysical dispute; ... if the name 
element refers to simple and indivisible molecules 
that make up bodies, then we probably don't know 
them; if, on the contrary, we associate with the 
name element or the beginning of bodies the idea 
of the last limit reached by analysis, then all 
substances which we have not yet been able to 
decompose in any way are for us elements; ... we 
should not consider them complicated until our 
experience or observations prove it to us.” 

In his classic work, Initial Course in 
Chemistry (1789), Lavoisier classified simple 
bodies into four groups: 

1) Belonging to the three kingdoms [of nature] 
simple substances that can be considered as 
elements (light, heat, oxygen, nitrogen and 
hydrogen); 

2) Simple non-metallic substances capable of 
oxidizing and giving acids (sulfur, phosphorus, 
carbon, murine radical, fluorine radical, boron 
radical); 

3) Simple metallic substances capable of 
oxidizing and forming acids (antimony, arsenic, 
silver, bismuth, cobalt, copper, tin, iron, 
manganese, mercury, molybdenum, nickel, gold, 
platinum, lead, tungsten, zinc); 

4) Simple lands capable of producing salts 
(lime, magnesium, barite, alumina, flint). 

Lavoisier "recognizes" more than 30 simple 
bodies based on their chemical behavior, but in 
some cases makes mistakes. Unlike M. Lomono-
sov, he believes in the existence of the so-called 
weightless fluids - light and heat. Although he 
generally uses the words simple body, element 
and principle (principle) as synonyms, he consid-
ers light, heat, hydrogen, oxygen and nitrogen to 
be elements in the full sense of the word (ie com-
pletely indecomposable substances). According to 
Lavoisier, oxygen (not hydrogen) is a carrier of 
acidic properties. Therefore, the second group (of 
simple non-metallic substances) includes the so-
called radicals, considered as oxidizable bases ca-
pable of forming acids. In a similar way, it ap-
proaches the metals of the third group ("capable 
of oxidizing and forming acids"). As for the fourth 
group (of the simple lands), Lavoisier wisely 
writes: “It can be foreseen that the lands will soon 
cease to belong to the simple substances; they are 
the only substances in this class that do not tend 
to bind to oxygen, and I am inclined to think that 
this indifference to oxygen, if I may say so, is due 
to the fact that they are already saturated with it." 

The experimental proof of the law for storage 
of substances is also connected with the problem 
of the elements. Although he was far from the first 
to use scales, Lavoisier finally (1789) showed that 
in chemical reactions the total weight of the react-
ing and forming bodies is the same. The signifi-
cance of this law is great. It allows chemical reac-
tions to be studied quantitatively and uncondition-
ally helps John Dalton (1766-1844) in develop-
ing the Atomic theory, which is the next stage in 
the evolution of the concept of elements. 
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ДИЗАЙН НА ШОКОЛАДОВИ БОНБОНИ ОБОГАТЕНИ С БРАШНО ОТ РЕШЕТКА 
(CARLINA ACANTHIFOLIA L.) – ФИЗИКОХИМИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА И 

СЕНЗОРЕН АНАЛИЗ  
 

Емин Еминов, Емине Саралиева, Иванка Петрова, Надежда Петкова, Райна Хаджикинова,  
Иван Иванов 

 
DESIGN OF DARK CHOCOLATE BONBONS ENRICHED WITH  

CARLINA ACANTHIFOLIA L. FLOUR – PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION 
AND SENSORY ANALYSIS  

 
Emin Eminov, Emine Saralieva, Ivanka Petrova, Nadezhda Petkova, Raina Hadjikinova, Ivan Ivanov 

 
ABSTRACT: The aim of the current study was the design of dark chocolate bonbons enriched with flour from 

the roots of Carlina acanthifolia L. and the evaluation some physicochemical and sensory properties of obtained 
samples. The dark chocolate bonbons were prepared without and with 0,5%, 1,5% and 2,5 % flour from the roots 
of Carlina acanthifolia L. Physicochemical analyses of colour, ash, dry matter, moisture, pH and texture  were 
performed. The bonbons with a characteristic dark chocolate color were obtained as a final product with a firm 
texture. The moisture content and pH values low with the addition of the flour. The ash content was 2.1% and 
remained constant, while some colour characteristics as lightness values increased form 28 to 31, but the satura-
tion decreased in the sample with high content of Carlina acanthifolia L.  flour. The addition of flour significantly 
affected some sensory attributes, especially  the nutty, floral, spicy aroma and roughness of dark chocolate bon-
bons. The desighed bonbons with 0.5% added flour of Carlina acanthifolia L. were closer to the control sample 
based on sensory evaluation.  

Key words: chocolate bonbons, Carlina acanthifolia L. sensory characteristics, physicochemical characteris-
tics 
 

Introduction 
Chocolate is produced with the cocoa mass ob-

tained from the bitter cocoa seeds. Cocoa beans 
are derived from the fruits of the plant Theobroma 
cacao L. [1]. Chocolate can be produced in plain, 
flavored and filled chocolate shapes [2]. In litera-
ture, there are many reports for different products 
with acceptable sensory profile produced with 
dark or milk chocolate [2-5]. In most of the studies 
bitter dark chocolate were used, especially in de-
velopment of chili pepper ganache filled choco-
late in artisan chocolate production [2]. 
Rodríguez-Rodríguez and Albarrán-Rodríguez 
[3] developed different bitter bonbon chocolates 
filled with almonds, while Üzümcü [4] developed 
chocolate samples with oats and blueberry addi-
tives. 

Therefore, the production of chocololate prod-
ucts with improved sensory characteristics re-
mained challenges. Incorporation of different 
plant material enriched the flavor of the obtained 
chocolate products. In our study, we decided to 

design chocolate bonbons with the addition of me-
dicinal plant - carline thistle (Carlina acanthifolia 
L.) 

Carline thistle (Carlina acanthifolia L.) roots 
possess many biological activities that includes 
cholagogic, diuretic, antibiotic, antioxidant and 
cleansing effects [6-8]. C. acanthifolia roots is as-
sociated with the presence of such compounds as 
pentacyclic triterpenes: oleanolic and ursolic ac-
ids, chlorogenic acid, and 3,5-di-caffeoylquinic 
acid; flavonoids: vitexin, orientin, homoorientin 
and schaftoside and carlina oxide and inulin up to 
20% [7,8]. The rich profile of bioactive com-
pounds bring about its spicy taste, and specific 
sweet narcotic odour of the roots. 

 Therefore, the carline thistle roots present in-
teresting source of volatile compounds, poliphe-
nols and dietrary firber (inulin). Until now, its 
roots were used only for infusion and decoction 
preparation. 

The aim of the current research was the design 
of dark chocolate bonbons enriched with flours 
from the roots of Carlina acanthifolia L. Further 
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additional tasks was to perform some sensory 
analysis and physicochemical characterization of 
the samples. 

 
Materials and methods 
Materials  
The finest Belgian Chocolate – Dark Recipe n° 

70-30-38 (“Callebaut“, Belgium) was used for the 
formulations of bonbon samples. The composi-
tion of chocolate included  % min. cocoa – 70.5 
%, and cocoa butter – 38.9%. 
(https://www.callebaut.com)  

Carline thistle (Carlina acanthifolia L.) roots 
was purchased from Dicrassin Ltd. (Bulgaria). 
The roots were finely ground in the laboratory ho-
mogenizer and then sieved through 0.5 mm.   

 
Methods 
Chocolate bonbons preparation  
The chocolate bonbons were prepared without 

(C) and with 0,5% (BC 1), 1,5% (BC 2) and 2,5 
% (BC3) added flour from the roots of Carlina 
acanthifolia L., respectively. 

The chocolate mass was melted in a tempering 
bath to 45° C, then cooled to 28-29 °C and heated 
to 31-32 °C.  The flour of Carlina acanthifolia L. 
was added and homogenized after melting the 
chocolate mass, before cooling to 28-29 °C. After 
tempering the chocolate mass, it is poured into a 
polycarbonate form. The temperature was kept 
about 28 °C. After casting the chocolate mass, the 
form was subjected to vibration treatment. After 
vibration treatment, the product was left to crys-
talyse at a temperature of 8-10 °C for 40 minutes. 
The separation of the chocolate bonbons was car-
ried out by turning to 180 ° and tapping. The 
cooled chocolate bonbons are stored at a temper-
ature of 18 °C and W = 65% (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1. The chocolate bonbons were prepared 

without (C) and with 0,5% (BC 1), 1,5% (BC 2) 
and 2,5 % (BC3) added flour from the roots of 
Carlina acanthifolia L. 

 

Physicochemical analysis 
The moisture content was determined by mois-

ture analyzer KERN DAB 100-3 (Kern, Ger-
many). The ash content was determined by ignit-
ing the samples in a muffle furnace according to 
AOAC 972.15 [9]. Chocolate dispersion (10%) 
was prepared by melting the sample in a waterbath 
at 40 °C and then the pH values [10] were meas-
ured by pH-meter WTW pH 7110 (WTW, Ger-
many). 

 
Color analysis 
The surface color of chocolate bonbons were 

determined by using a portable colorimeter Model 
WR-10QC D 65 lighting, a 10° standard observer 
angle, and an 8-mm aperture in the measuring 
head. The obtained results were expressed in 
terms of: L* - lightness, a* - redness to greenness 
and b* - yellowness to blueness. The CIE color 
difference (ΔE) was also calculated. The 
HSV/HSB colour characteristics of chocolate 
bonbons were calculated using calculators 
in https://www.color-name.com/dark-chocolate-
brown.color  and  http://colorizer.org  

 
Hardness 
The hardness of the chocolate bonbons was 

measured using a Hoepler`s consistometer. For 
this purpose, a cone attachment with a tip angle of 
53˚68 ' was used. The cone sinks for 1 minute in 
the test sample under the influence of a weight of 
0.5 kg. 

 
Sensory evaluation  
Sensory evaluation of the four samples of dark 

chocolate bonbons was performed by using a Pro-
file Attribute Analysis (ISO 13299:2016) and 
Texture Profile Method (ISO 11036:2020) [11]. 
The panel of assessors was composite by 7 trained 
panellists ages ranging from 20 to 50 years old, 
selected according to the guidelines of the ISO 
(female: n = 5; male: n = 2). The panellists were 
trained before sessions of sensory evaluation and 
exposed to several screening tests. Taste, aroma 
and texture attribute were select and define in a 
preliminary session (Table 1). All samples were 
provided simultaneously in a single session. The 
assessors were asked to indicate and rate the in-
tensity of their perceptions for each of sensory-
texture attributes on a 10-point intensity scale ac-
cording to Table 2.  

 
 
 

 

https://www.callebaut.com/
https://www.color-name.com/dark-chocolate-brown.color
https://www.color-name.com/dark-chocolate-brown.color
http://colorizer.org/
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Tablе 1. Sensory attributes and descriptions 
Sensory attribute Descriptions 

 Taste:  
Sweetness Perception of sweetness related to white sugar or browned sugar  
Saltiness Perception of saltiness related to sodium chloride 
Acidity Perception of acidity related to citric or other fruit acids 
Bitterness Perception of bitterness related to caffein 
Aroma:  
Cocoa Flavour of roasted cocoa beans  
Fruity Fresh or dried fruits  
Floral Floral can be related to Grassy/Green vegetal/Herbal Earthy/Mushroom/ 

Moss/Woodsy aroma classification 
Spicy Total Spice is composed of the following spices: dried coconut, nutmeg, cinna-

mon, cloves, liquorice, tonka, vanilla, black pepper, anise and etc. 
Nutty Total Nutty is composed of the following variety of the edible kernel of a light 

roasted nuts - hazelnut, macadamia, pecan, walnut, cashew, almond, brazil nut etc. 
Texture:  
Hardness Perception of the force required to compress the food or ability to resist in a de-

formation 
Melting degree Degree of melting properties of the chocolate in the mouth (32°C) 
Roughness degree Degree of abrasiveness of product's surface perceived by the tongue  

 
Tablе 2. Attribute intensity scale  

Numerical value Intensity  
0 Absent perception of the assessed attribute 
1 Small trace that may not be found if second tasting 
2  Present in the sample but at low intensity 
3 до 5 Clearly perception of the assessed attribute 
6 до 8 Dominant perception of the assessed attribute 
9 до 10 Maximum or Over powers perceived for the assessed attribute 

 
Table 3. Physicochemical properties of the dark chocolate bonbons enriched with Carlina acanthifolia 
L. flour 

 Characteristics Control BC1 BC2 BC3 
1 Moisture, % 0.70±0.05 0.68±0.08 0.62±0.05 0.65±0.02 
2 Ash, % 2.18±0.01 2.12±0.08 2.12±0.03 2.19±0.01 
3 pH 5.56±0.02 5.48±0.01 5.44±0.01 5.43±0.01 

Colour characteristics 
4 L 28.38±3.42 30.81±0.33 30.61±1.45 31.07±0.99 
5 a 5.31±0.41 5.78±0.33 5.53±0.22 5.59±0.17 
6 b 3.98±1.30 3.56±0.53 3.33±0.56 3.38±0.31 
7 ΔE - 1.14±0.33 0.82±0.29 1.29±0.29 
8 C 6.69±1.01 6.80±0.44 6.46±0.44 6.53±0.30 

HSV/HSB Colour characteristics 
9 h,° 10.49 7.58 7.24 7.30 
10 Saturation 21.17 19.78 18.97 18.98 
11 Brightness, % 30.4 32.85 32.46 32.94 
12 Hardness, kg/cm2 42.04±0.14 40.21±0.21 41.62±0.35 40.54±0.18 
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Results and discussion 
The physicochemical properties of the dark 

chocolate bonbons enriched with Carlina acanthi-
folia L. flour were summarized in Table 3. 

The moisture content in all samples was low 
with values around 0.70%. The ash content was 
between 2.19-2.12 % (Table 3). These values 
were typical for this dark chocolate products. Ac-
cording to some reports the average ash content 
for dark chocolates was 1.92 ± 0.43%, while in 
other samples values were regulated within the 
range of 1.00 to 2.35% [12-13]. The ash content 
are connected with origin of cocoa beans and their 
processing. Vietnamese cocoabeans (2.5-3.7%) is 
considerably high compared to Ghanaian cocoa 
beans ash content (2.3-3.5%) [14]. According to 
producer the chocolate was blend from cocoa 
beans from 3 different countries of origin: Ivory 
Coast, Ghana and Ecuador, that explained values 
of ash above 2.  

The pH values of the dark chocolate bonbons 
enriched with Carlina acanthifolia L. flour  de-
creased with the addition of plant material from 
5.56 to 5.43 (Table 3). The explanation for this 
tendency is presence of acidic bioactive com-
pounds in medicinal plant that lower the pH val-
ues. The reported in our study results were near to 
the reported by Joel et al. [1]. They found that the 
pH of the chocolate samples also increased as in 
the cocoa powders, with ranges from 5.65 to 6.15 
for samples [1]. 

 
Colour characteristics 
The colour characteristics show values of color 

in two type of coordinates, first as cylindrical co-
ordinates (L) luminance or lightness, Chroma or 
saturation (C) and tonality (h) and second as rec-
tangular coordinates L, a and b (Table 3). The 
dark chocolate bonbons enriched with Carlina 
acanthifolia L. flour showed values for L from 28 
to 31 as these values increased with increasing the 
flour concentration. The observed values coin-
cided with data for L* for dark chocolate (29.72) 
[13]. Moreover, Çağındı [5] stated that the L* 
value in bitter chocolate samples was at least 
27.72 and maximum 29.74 on day 0 as a conse-
quence of the color analysis of the chocolate sam-
ples they developed with flaxseed, sunflower 
seeds, oats/rice cakes and damson plum.  

The colour characreistics a* defines the red-
green component and b* defines the yellow-blue 
component. In our study both a and b demon-
strated positive values.  In studied bonbons (Table 
3) a* (red component) was in the range from 5.31 
to 5.78. +b movement represents a shift toward 

yellow. In our case b* lower from 3.98 for control 
to 3.38. From the obtained results with increase of 
Carlina acanthifolia L. flour a* increase while b* 
decreases (Table 3). 

Our data were closer to the data for dark choc-
olate, ganache filled chocolate bonbons [2,3,5]. 
Çağındı [5] determined the b* values of the sam-
ples prepared with bitter chocolate to be minimum 
3.98 - 5.33 on day 0, and stated that the values in-
creased with a minimum of 3.94 and a maximum 
of 5.93 in the tests performed on day 30. a* value 
of bitter chocolate samples was reported to be 
minimum 3.23 and maximum 5.20 [2]. According 
to  HSV/HSB Colour characteristics for dark 
chocolate HSV/HSB values were 10°, 35%, 20%, 
repectively. In our study, control dark chocolate 
bonbons were 10.49°, 30.4%, 21.17. With in-
creasing the concentration of Carlina acanthifolia 
L. flour hue decreases to 7.28 (Table 3), while 
brightness increases to 32. C* was between 6.80 
and 6.46. Observed in our study values were 
closer to reports for dark chocolate, where chrome 
and tonality of the components C*  varied from 
7.50 to 10.42 and h* was in the range from 1.91 
to 14.97 [13]. 

 
Sensory evaluation 
The recipe N° 70-30-38 is a dark chocolate 

loved by chefs and chocolatiers around the globe. 
It has an intense, yet balanced chocolate taste 
dominated by a solid body of roasted cocoa, pow-
erful bitter notes and fresh, fruity hints 
(https://www.callebaut.com). 

The experimental data from sensory evaluation 
of dark chocolate bonbons suggest that the addi-
tion of Carlina acanthifolia l. flour significantly 
affects some sensory attributes (Fig. 2).  Strong 
changes in order of increasing intensity of percep-
tions showed the nutty aroma from small traces 
(0.7) in a control sample to the clearly perception 
in sample BC3. The floral, fruity and spicy aroma 
showed similarity in the same increasing order.  
The increase in the concentration of Carlina acan-
thifolia L. flour in the samples demonstrated 
lower effect on the taste attributes. Nevertheless, 
the perception of sweetness in all samples was en-
hanced with a consistent increase intensity of this 
attribute. The addition of the flour showed inverse 
proportionality dependence on the aroma of co-
coa, bitterness and acidity in all samples. The 
changes in the texture profile concerned the re-
duced intensity of perceptions of the hardness and 
the melting degree, which have the lowest values 

https://www.callebaut.com/
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in the sample BC3. The roughness degree in-
creased with the addition of the flour from 0.5% 
to 2.5% (Fig. 2). 
 

 
 

 
Fig. 2 Sensory evaluation of dark chocolate bon-
bons with Carlina acanthifolia L. flour 
 

Conclusion 
The dark chocolate bonbons enriched with 

flour from the roots of Carlina acanthifolia L. 
were obtained. The physicochemical analysis 
showed that designed the dark chocolate bonbons 
possessed chracterisics of typical dark chocolate 
products. The results from sensory analysis 
demonstrated that higher concentration of added 
flour increased roughness perception. This is the 
first report for application of roots of Carlina 
acanthifolia L. for chocolate bonbons production 
with acceptable sensory characteristics. 
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COMPUTATIONAL STUDY OF ENVIRONMENTAL FATE OF ALKYLATED THIO-
PHENES IN PETROLEUM 

 
Yana Koleva, Elisaveta Todorova-Koynova, Viktoria Trifonova, Hristivelina Zhecheva 

 
ABSTRACT: Sulfur is the most abundant hetero-element in petroleum. Thiophene and its derivatives 

are one of the most common aromatic compounds in various petroleum fractions. They can cause vari-
ous environmental and health problems. The aim of this work is to calculate and analyse different prop-
erties related to environmental fate of the organosulfur compounds (alkylated thiophenes) in petroleum 
by the CompTox Chemistry Dashboard . 

Key words: alkylated thiophenes, petroleum, environmental fate, CompTox Chemistry Dashboard 
 

Introduction 
The fingerprinting of crude oil spills can be a 

very complex analytical problem. Not only is the 
crude oil a highly complex matrix and many of the 
components of interest are present in low 
amounts, but an oil in the environment is subject 
to several weathering factors, such as evaporation 
and dissolution (physical), biodegradation (bio-
logical), and photooxidation (chemical), that often 
have a major influence on the composition. Fur-
thermore, some of these changes can be dependent 
on the place and time of the spill. In many cases it 
is true that the older the pollutant, the more its dis-
tinguishing characteristics tend to disappear, but 
situations are known in which petroleum residues 
appear after 30 years in concentrations “similar to 
those observed immediately after the spill” [1], 
and many biomarkers have proven useful in hy-
drocarbon fingerprinting and oil spill source iden-
tification even in a wide variety of weathering 
conditions [2, 3]. 

Sulfur is usually the most abundant hetero-el-
ement in petroleum. Most of the sulfur present in 
crude oils is organically bound sulfur while ele-
mental sulfur and hydrogen sulfide usually repre-
sent a very minor portion. The sulfur content is in 
the range 0.1–3.0% in most crudes [4] but can 
reach 8% in the vacuum residue of heavy crudes 
[5]. Organic sulfur compounds in crude oils are 
distributed over a wide range of molecular struc-
tures: aliphatic thiols, mono- and disulfides are 

sometimes present [6] as well as alkyl phenyl di-
sulfides [7], but a large amount occurs in aromatic 
structures, especially as alkylated thiophene ben-
zologues [8]. After distillation, mercaptanes, sul-
fides, and thiophenes are concentrated in the gas-
oline-range products [9] while benzothiophenes 
(BTs), dibenzothiophene (DBT), and alkylated  
dibenzothiophenes (DBTs) are concentrated in the 
middle distillate fractions. They may represent up 
to 70% of the sulfur present in diesel fuel. 

Nitrogen and sulfur oxides are a subset of acid 
rain gases receiving attention throughout the 
world under agreements aimed at reducing their 
emission to protect the environment and human 
health. Current U.S. and E.U. specifications for 
diesel fuel mandate that the maximum sulfur con-
centration be 50 ppm, but future values may be as 
low as 10 ppm [10]. However, current U.S., Can-
ada, and Europe gasoline sulfur is 30 ppm. More-
over, the introduction of “sulfur-free gasoline” 
(<10 ppm) has been proposed in Europe for the 
year 2007 [11]. 

The aim of this work is to calculate and analyse 
different properties related to environmental fate 
of the organosulfur compounds (alkylated thio-
phenes) in petroleum.   
 

Material and Methods 
Compounds. The organosulfur compounds (al-

kylated thiophenes) are an important class as part 
of the ring systems (thiophene, benzothiopehene 
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and dibenzothiophene) represented in petro-
leum. In the present work, eleven organosulfur 

compounds (alkylated thiophenes) were studied, 
which are presented in Table 1 [12]. 

 
Table 1. CAS number, name and structure of alkylated thiophenes 

№ CAS number Name of compound Structure of compound 
1 616-44-4 3-Methylthiophene 

 
2 872-55-9 2-Ethylthiophene 

 
3 638-02-8 2,5-Dimethylthiophene 

 
4 638-00-6 2,4-Dimethylthiophene 

 
5 632-16-6 2,3-Dimethylthiophene 

 
6 632-15-5 3,4-Dimethylthiophene 

 
7 1551-27-5 2-Propylthiophene 

 
8 1795-05-7 2,3,5-Trimethylthiophene 

 
9 1795-04-6 2,3,4-Trimethylthiophene 

 
10 1455-20-5 2-Buthylthiophene 
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11 4861-58-9 2-Pentylthiophene 

 
 

CompTox Chemistry Dashboard. The Dash-
board is a freely accessible web-based application 
and data hub providing access to data associated 
with chemical substances. It accesses data from 
nine component databases housing generic data 
types. The Dashboard also integrates data from 
other platforms (specifically PubChem and Pub-
Med) via web services and visualization widgets. 
The Dashboard represents a first step in building 
a comprehensive chemical substance- centric in-
formatics architecture to provide flexible access to 
data, models and analysis tools in support of 
EPA’s research programs [13, 14]. 

Environmental fate and transport. The envi-
ronmental fate and transport tab contains experi-
mental and predicted properties sourced from 
online databases or predicted using EPI Suite, 
NICEATM, TEST and OPERA models. Included 
are properties such as the adsorption coefficient, 
atmospheric hydroxylation rate, biodegradation 
half-life, fish biotransformation half-life, as well 
as parameters to assess bioaccumulation potential, 

such as bioaccumulation factors (BAF) and bio-
concentration factors (BCF). The properties are 
predominantly predicted values derived using 
OPERA models. EPI Suite models also are avail-
able for predicting bioconcentration and bioaccu-
mulation factors, as well as the adsorption coeffi-
cient, and TEST and NICEATM models are avail-
able for predicting BCF. Experimental values for 
fish biotransformation half-life, BAF and BCF, 
were taken from the curated PHYSPROP database 
[13, 14]. 
 

Results and Discussion 
The QSAR have the potential to estimate the 

risks of chemicals for environment and human 
health, while reducing time, monetary cost, and 
animal testing currently needed for ecological risk 
assessment of chemicals [15]. 

The results of the prediction of bioconcentra-
tion factor for the alkylated thiophenes by the 
CompTox Chemistry Dashboard are presented in 
Table 2. 

 
Table 2. Predicted property (bioconcentration factor) for the alkylated thiophenes in petroleum 

№ Experi-
mental  
average 

Predicted 
average 

Experi-
mental  
median 

Predicted 
median 

Experi-
mental 
range 

Predicted 
range 

Unit 

1 5.25 7.07 5.25 7.07 5.25 5.26 to 8.89 - 
2 - 10.7 - 10.7 - 8.25 to 13.1  
3 - 9.69 - 9.69 - 9.18 to 10.2  
4 - 10.4 - 10.4 - 10.1 to 10.6  
5 - 9.47 - 9.47 - 8.79 to 10.1  
6 - 13.4 - 13.4 - 11.4 to 15.5  
7 - 39.0 - 39.0 - 16.1 to 61.9  
8 - 12.2 - 12.2 - 9.66 to 14.7  
9 - 12.2 - 12.2 - 9.66 to 14.7  
10 - 203 - 203 - 35.5 to 371  
11 - 165 - 165 - 48.2 to 282  
 
Experimental BCF data are available for one 

organosulfur compound (number 1) of eleven. 
The bioconcentration factor of the organosulfur 
compounds was predicted by OPERA, EPISUITE 
and TEST. 

The results of the prediction of atmospheric 
hydroxylation rate for the organosulfur com-
pounds (alkylated thiophenes) by the CompTox 
Chemistry Dashboard are presented in Table 3. 

 
 
 
 

CH3

S
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Table 3. Predicted property (atmospheric hydroxylation rate) for the alkylated thiophenes in petroleum 
№ Experimental 

average 
Predicted 
average 

Experimental 
median 

Predicted 
median 

Experimental 
range 

Predicted 
range 

Unit 

1 - 6.33e-12 - 6.33e-12 - 6.33e-12 cm3/mole 
cule*sec 

2 - 5.15e-11 - 5.15e-11 - 5.15e-11  
3 - 3.08е-11 - 3.08е-11 - 3.08е-11  
4 - 4.86e-11 - 4.86e-11 - 4.86e-11  
5 - 4.87e-11 - 4.87e-11 - 4.87e-11  
6 - 6.69e-12 - 6.69e-12 - 6.69e-12  
7 - 3.92e-11 - 3.92e-11 - 3.92e-11  
8 - 5.09e-11 - 5.09e-11 - 5.09e-11  
9 - 5.09e-11 - 5.09e-11 - 5.09e-11  
10 - 5.37e-11 - 5.37e-11 - 5.37e-11  
11 - 4.60e-11 - 4.60e-11 - 4.60e-11  

 
There are no experimental atmospheric hy-

droxylation rate data for the organosulfur com-
pounds (alkylated thiophenes). The atmospheric 
hydroxylation rate of the organosulfur compounds 
was predicted by OPERA. 

The results of the prediction of biodegradation 
half-life for the organosulfur compounds (alkyl-
ated thiophenes) by the CompTox Chemistry 
Dashboard are presented in Table 4. 

 
Table 4. Predicted property (biodegradation half-life) for the alkylated thiophenes in petroleum 

№ Experimental 
average 

Predicted av-
erage 

Experimental 
median 

Predicted 
median 

Experimental 
range 

Predicted 
range 

Unit 

1 - 2.88 - 2.88 - 2.88 days 
2 - 2.51 - 2.51 - 2.51  
3 - 9.03 - 9.03 - 9.03  
4 - 4.61 - 4.61 - 4.61  
5 - 4.85 - 4.85 - 4.85  
6 - 8.73 - 8.73 - 8.73  
7 - 2.53 - 2.53 - 2.53  
8 - 9.08 - 9.08 - 9.08  
9 - 9.08 - 9.08 - 9.08  
10 - 2.53 - 2.53 - 2.53  
11 - 2.53 - 2.53 - 2.53  

 
There are no experimental biodegradation 

half-life data for the organosulfur compounds (al-
kylated thiophenes). The biodegradation half-life 
of the organosulfur compounds was predicted by 
OPERA. 

The results of the prediction of fish biotrans-
formation half-life (Km) for the organosulfur 
compounds (alkylated thiophenes) by the Comp-
Tox Chemistry Dashboard are presented in Table 
5. 

 
Table 5. Predicted property (fish biotransformation half-life (Km)) for the alkylated thiophenes in pe-
troleum 

№ Experimental 
average 

Predicted av-
erage 

Experimental 
median 

Predicted 
median 

Experimental 
range 

Predicted 
range 

Unit 

1 5.37e-2 5.38e-2 5.37e-2 5.38e-2 5.37e-2 5.38e-2 days 
2 - 0.112 - 0.112 - 0.112  
3 - 0.103 - 0.103 - 0.103  
4 - 0.114 - 0.114 - 0.114  
5 - 0.116 - 0.116 - 0.116  
6 - 0.115 - 0.115 - 0.115  
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7 - 0.175 - 0.175 - 0.175  
8 - 0.506 - 0.506 - 0.506  
9 - 0.506 - 0.506 - 0.506  
10 - 0.461 - 0.461 - 0.461  
11 - 0.682 - 0.682 - 0.682  

 
Experimental fish biotransformation half-life 

(Km) data are available for one organosulfur com-
pound (number 1) of eleven. The fish biotransfor-
mation half-life (Km) of the organosulfur com-
pounds (alkylated thiophenes) was predicted by 
OPERA. 

The results of the prediction of soil adsorption 
coefficient (Koc) for the organosulfur compounds 
(alkylated thiophenes) by the CompTox Chemis-
try Dashboard are presented in Table 6. 

 
Table 6. Predicted property (soil adsorption coefficient (Koc)) for the alkylated thiophenes in petroleum 

№ Experimental 
average 

Predicted av-
erage 

Experimental 
median 

Predicted 
median 

Experimental 
range 

Predicted 
range 

Unit 

1 - 115 - 115 - 115 L/kg 
2 - 161 - 161 - 161  
3 - 45.8 - 45.8 - 45.8  
4 - 46.2 - 46.2 - 46.2  
5 - 56.2 - 56.2 - 56.2  
6 - 90.5 - 90.5 - 90.5  
7 - 214 - 214 - 214  
8 - 160 - 160 - 160  
9 - 160 - 160 - 160  
10 - 452 - 452 - 452  
11 - 2.22e+3 - 2.22e+3 - 2.22e+3  

 
There are no experimental soil adsorption co-

efficient (Koc) data for the organosulfur com-
pounds (alkylated thiophenes). The soil adsorp-
tion coefficient (Koc) of the organosulfur com-
pounds was predicted by OPERA and EPISuite. 
 

Conclusion 
The experimental data on the fate of organo-

sulfur compounds (alkylated thiophenes) in the 
environment are limited. Various alternative 
methods are used for this purpose. In the present 
work, different properties (bioconcentration fac-
tor, atmospheric hydroxylation rate etc.) related to 
environmental fate of the organosulfur com-
pounds (alkylated thiophenes) were calculated 
and analysed. 
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STUDY OF MOLECULAR PROPERTIES OF ALKYLATED THIOPHENES IN  
PETROLEUM 

 
Yana Koleva, Elisaveta Todorova-Koynova, Viktoria Trifonova, Hristivelina Zhecheva 

 
ABSTRACT: The most common compounds in petroleum are sulfur compounds. Thiophene and its derivatives 

are a class of heterocyclic aromatic compounds based on a five-membered ring made up of one sulfur and four 
carbon atoms. The alkylated thiophenes are one of the most common aromatic compounds in various petroleum 
fractions. They can cause various environmental and health problems. The aim of this work was to calculate and 
analyze molecular properties of twenty-eight alkylated thiophenes by the Molinspiration Cheminformatics soft-
ware. 

Key words: alkylated thiophenes, petroleum, molecular properties, Molinspiration Cheminformatics soft-
ware 

Introduction 
The sulfur content is in the range 0.1–3.0% in 

most crudes [1] but can reach 8% in the vacuum 
residue of heavy crudes [2]. Organic sulfur com-
pounds in crude oils are distributed over a wide 
range of molecular structures: aliphatic thiols, 
mono- and disulfides are sometimes present [3] as 
well as alkyl phenyl disulfides [4], but a large 
amount occurs in aromatic structures, especially 
as alkylated thiophene benzologues [5]. After dis-
tillation, mercaptanes, sulfides, and thiophenes 
are concentrated in the gasoline-range products 
[6] while benzothiophenes (BTs), dibenzothio-
phene (DBT), and alkylated dibenzothiophenes 
(DBTs) are concentrated in the middle distillate 
fractions. They may represent up to 70% of the 
sulfur present in diesel fuel. 

Nitrogen and sulfur oxides are a subset of acid 
rain gases receiving attention throughout the 
world under agreements aimed at reducing their 
emission to protect the environment and human 

health. Current U.S. and E.U. specifications for 
diesel fuel mandate that the maximum sulfur con-
centration be 50 ppm, but future values may be as 
low as 10 ppm [7]. However, current U.S., Can-
ada, and Europe gasoline sulfur is 30 ppm. More-
over, the introduction of “sulfur-free gasoline” 
(<10 ppm) has been proposed in Europe for the 
year 2007 [8]. 

The aim of this work was to calculate and ana-
lyze molecular properties of twenty-eight alkyl-
ated thiophenes by the Molinspiration Cheminfor-
matics software.   
 

Material and Methods 
Compounds. The organosulfur compounds (al-

kylated thiophenes) are an important class as part 
of the ring systems (thiophene, benzothiopehene 
and dibenzothiophene) represented in petro-
leum. In the present work, twenty-eight organo-
sulfur compounds (alkylated thiophenes) were 
studied, which are presented in Table 1 [9]. 

 
Table 1. CAS number, name and structure of alkylated thiophenes 

№ CAS number Name of compound Structure of compound 
1 554-14-3 2- Methylthiophene 

 
 

 
2 616-44-4 3-Methylthiophene 

 
 

 

CH3
S

CH3

S

https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=554-14-3
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3 872-55-9 2-Ethylthiophene 
 
 

 
4 638-02-8 2,5-Dimethylthiophene 

 
 

 
5 638-00-6 2,4-Dimethylthiophene 

 
 

 
6 632-16-6 2,3-Dimethylthiophene 

 
 

 
7 632-15-5 3,4-Dimethylthiophene 

 
 

 
8 1551-27-5 2-Propylthiophene 

 
 

 
9 40323-88-4 2-Ethyl-5-methylthiophene 

 
 

 
10  2-Ethyl-4-methylthiophene 

 
 

 
11 1795-05-7 2,3,5-Trimethylthiophene 

 
 

 
12 1795-04-6 2,3,4-Trimethylthiophene 

 
 

 
13  2-Methyl-5-propylthiophene 

 
 

 
14  2,5-Diethylthiophene 

 
 

 

CH3
S

CH3H3C S

CH3

H3C S

CH3

CH3

S

CH3CH3

S

CH3

S

CH3
H3C

S

CH3

H3C

S

CH3

CH3

H3C S

CH3CH3

H3C S

CH3
H3C

S

CH3

H3C

S

https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=40323-88-4
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15 1455-20-5 2-Buthylthiophene 
 
 

 
16  2-Propyl-4-methylthiophene 

 
 

 
17  2-Ethyl-3,5-dimethylthiophene 

 
 

 
18  5-Ethyl-2,3-dimethylthiophene 

 
 

 
19  2,3,4,5-Tetramethylthiophene 

 
 

 
20  2-Ethyl-5-propylthiophene 

 
 

 
21  3,5-Dimethyl-2-propylthiophene 

 
 

 
22  2-Butyl-5-methylthiophene 

 
 

 
23 4861-58-9 2-Pentylthiophene 

 
 

 
24  2-Butyl-4-methylthiophene 
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S
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CH3
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25  2,3-Dimethyl-5-propylthiophene 
 
 

 
26  2-Butyl-5-ethylthiophene 

 
 

 
27  2-Butyl-3,5-dimethylthiophene 

 
 

 
28  5-Butyl-2,3-dimethylthiophene 

 
 

 
 

Molinspiration software. The Molinspiration 
soft ware was used for calculation of important 
molecular properties (logP, polar surface area, 
number of hydrogen bond donors and acceptors 
and others), as well as prediction of bioactivity 
score for the most important drug targets (GPCR 
ligands, kinase inhibitors, ion channel modula-
tors, nuclear receptors) [10].  

LogP (octanol/water partition coefficient). 
LogP is calculated by the methodology developed 
by the Molinspiration software as a sum of frag-
ment-based contributions and correction factors. 
The method is very robust and is able to process 
practically all organic and most organometallic 
molecules [10].  

"Rule of 5" Properties is a set of simple molec-
ular descriptors used by Lipinski in formulating 

his "Rule of 5". The rule states, that most "drug-
like" molecules have logP <= 5, molecular weight 
<= 500, number of hydrogen bond acceptors <= 
10, and number of hydrogen bond donors <= 5. 
Molecules violating more than one of these rules 
may have problems with bioavailability. The rule 
is called "Rule of 5" because the border values are 
5, 500, 2*5, and 5 [10]. 

 
Results and Discussion 
The Molinspiration software has been used for 

predicting parameters - molecular physicochemi-
cal properties (Table 2) of the alkylated thio-
phenes. Data of the calculation of molecular phys-
icochemical properties of the organosulfur com-
pounds (alkylated thiophenes) are presented in 
Table 2.

  
 
Table 2. Calculation data of the molecular physicochemical properties of the alkylated thiophenes 

CH3

CH3

H3C
S

CH3

CH3

S

CH3

CH3

H3C S

CH3

CH3

H3C

S

№ 

LogPa TPSAb n atomsc MWd nONe nOH
NHf 

 
Volu 
meg 

 

nrot-
bh 

№ of 
viola 
tionsi 

1 1.82 0 6 98.17 0 0 91.32 0 0 
2 1.97 0 6 98.17 0 0 91.32 0 0 
3 2.39 0 7 112.20 0 0 108.12 1 0 
4 2.04 0 7 112.20 0 0 107.88 0 0 
5 2.20 0 7 112.20 0 0 107.88 0 0 
6 2.20 0 7 112.20 0 0 107.88 0 0 

https://www.molinspiration.com/services/logp.html
https://www.molinspiration.com/services/psa.html
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a: LogP - 
Loga-

rithm of 
partition 

coeffi-
cient be-
tween n-

octanol 
and wa-
ter (mi-
LogP); b: 
Topolog-
ical polar 

surface 
area 

(TPSA); 
c: Num-
ber of 

nonhy-
drogen 
atoms 

(natoms); 
d: Mo-

lecular 
weight 

(MW); e: 
Number 

of hydro-
gen-bond 
acceptors 
(O and N 

atoms) 
(nON); f: Number of hydrogen-bond donors (OH and NH groups) (nOHNH); g: Molecular volume (volume); h: Number of rotatable bonds 
(nrotb);. i: Number of Rule of 5 violations (nviolations). 
 

Partition coefficient (LogP) is a significant pa-
rameter used to determine molecular hydrophobi-
city or lipophilicity. LogP affects the absorption, 
bioavailability, interactions, metabolism and tox-
icity of molecules of a alkylated thiophene. LogP 
value of the alkylated thiophenes was found to be 
from 1.82 to 4.25 (Table 2). Therefore, the alkyl-
ated thiophenes will have good permeability 
across the cell membrane. Molecular weight of the 
thiophene derivatives was found to be less than 
500. The molecular weight (as well as the molec-
ular volume) is within the limits, which allows the 
molecule to be easily absorbed, diffused and 
transported. Molecular  volume  assesses  the  
transport  properties  of the  molecule  such  as  
blood-brain  barrier  penetration [11]. 

TPSA (Topological Polar Surface Area) is a 
very useful physiochemical parameter of mole-
cule that gives the information about polarity of 
compounds. This parameter was evaluated for an-
alyzing molecule transport properties. Polar sur-
face area is the sum of all polar atoms mainly ox-
ygen and nitrogen including attached hydrogen 
[11]. Topological polar surface area (TPSA) is 
closely linked to the hydrogen bonding potential 
of a molecule and is a very good predictor of mol-
ecule transport properties like intestinal absorp-
tion and blood brain barrier penetration. TPSA of 
the alkylated thiophenes was found to be with 

value 0. The flexibility of alkylated thiophenes 
varies between 0 and 4 rotatable bonds [11].  

The thiophene derivatives had less than 10 hy-
drogen bond acceptors (O and N atoms) and the 
number of hydrogen bond donors (NH and OH) is 
less than 5. The alkylated derivatives do not devi-
ate from Lipinski's rule. Therefore, the calculated 
molecular properties of the alkylated thiophenes 
show probable good oral activity. 

 
Conclusion 
In the present work, the molecular properties 

of twenty-eight alkylated thiophenes were clacu-
lated by the Molinspiration Cheminformatics soft-
ware. The calculated molecular properties of thi-
ophene derivatives do not deviate from Lipinski's 
rule. Therefore, the rule shows that alkylated thi-
ophenes have good absorption or penetration into 
the body, which shows that at high concentrations 
can cause a number of harmful effects on living 
organisms. 
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7 2.35 0 7 112.20 0 0 107.88 0 0 
8 2.89 0 8 126.22 0 0 124.92 2 0 
9 2.61 0 8 126.22 0 0 124.68 1 0 
10 2.77 0 8 126.22 0 0 124.68 1 0 
11 2.42 0 8 126.22 0 0 124.44 0 0 
12 2.57 0 8 126.22 0 0 124.44 0 0 
13 3.12 0 9 140.25 0 0 141.48 2 0 
14 3.19 0 9 140.25 0 0 141.48 2 0 
15 3.45 0 9 140.25 0 0 141.72 3 0 
16 3.27 0 9 140.25 0 0 141.48 2 0 
17 2.99 0 9 140.25 0 0 141.24 1 0 
18 2.99 0 9 140.25 0 0 141.24 1 0 
19 2.79 0 9 140.25 0 0 141.00 0 0 
20 3.69 0 10 154.28 0 0 158.28 3 0 
21 3.49 0 10 154.28 0 0 158.04 2 0 
22 3.67 0 10 154.28 0 0 158.28 3 0 
23 3.96 0 10 154.28 0 0 158.52 4 0 
24 3.83 0 10 154.28 0 0 158.28 3 0 
25 3.49 0 10 154.28 0 0 158.04 2 0 
26 4.25 0 11 168.31 0 0 175.08 4 0 
27 4.05 0 11 168.31 0 0 174.84 3 0 
28 4.05 0 11 168.31 0 0 174.84 3 0 

https://www.molinspiration.com/services/logp.html
https://www.molinspiration.com/services/psa.html
https://www.molinspiration.com/services/volume.html


46 

References 
1. Morrison, R.D. 1999. Chemistry and 

transport of petroleum hydrocarbons, in Environ-
mental Forensics, Principles & Applications, 
CRC Press, Boca Raton, FL, 2: 51. 

2. Severin, D. and O. Glinzer. 1984. Characteriza-
tion of heavy crude oils and petroleum residues, Tech-
nip, Paris, 19–31. 

3. Rygle, K.J., G.P. Feulmer, and R.F. Scheideman. 
1984. Gas chromatographic analysis of mercaptan 
odorants in liquefied petroleum gas. Journal of Chro-
matographic Science. 22(11): 514. 

4. Nishioka, M. 1988. Aromatic sulfur compounds 
other than condensed thiophenes in fossil fuels: Enrich-
ment and identification. Energy & Fuels, 2(2): 214. 

5. Arpino, P.J., I. Ignatiadis, and G. de Rycke. 1987. 
Sulfur-containing polynuclear aromatic hydrocarbons 
from petroleum. Examination of their possible statisti-
cal formation in sediments. Journal of Chromatography 
A, 390(2): 329. 

6. Stumpf, Á., K. Tolvaj, and M. Juhász. 1998. De-
tailed analysis of sulfur compounds in gasoline range 
petroleum products with high-resolution gas chroma-
tography-atomic emission detection using group-selec-
tive chemical treatment. Journal of Chromatography A, 
819: 67. 

7. U.S. Environmental Protection Agency, Diesel 
fuel quality, Advanced Notice of Proposed Rulemak-
ing EPA 420-F-99-011, Office of Mobile Sources, 
Washington, DC, 1999. 

8. Nocca, J.L., J. Cosyns, Q. Debuisschert, and B. 
Didillon, Proc. NPRA Annual Meeting , Paper AM-00-
14, San Antonio, TX, 2000. 

9. Sinninghe Damste, J.C., A.C. Kock-Van Dalen, 
J.W. De Leeuw and P.A. Schenck. 1988. Identification 
of homologous series of alkylated thiophenes, thi-
olanes, thianes and benzothiophenes present in pyroly-
sates of sulphur-rich kerogens. Journal of Chromatog-
raphy, 435: 435.  

10. Molinspiration Chemoinformatic Software: 
https://www.molinspiration.com/ 

11. Kumar, N., S. S. Mishra, C. S. Sharma, H. P. 
Singh, H. Pandiya, In silico Pharmacokinetic, Bioac-
tivity and Toxicity Evaluation of Some Selected Anti-

Ulcer Agents, International Journal of Pharmaceutical 
Sciences and Drug Research 9(2): 68 (2017). 
   
 

 
доц. д-р Яна Колева Колева 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров"- 
Бургас 
Катедра Химия 
гр. Бургас, п.к. 8010 
ул. Проф. Якимов №1 
ykoleva@btu.bg 
 
студент Елисавета Стойкова Тодорова-
Койнова 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров"- 
Бургас 
гр. Бургас, п.к. 8010 
ул. Проф. Якимов №1 
t77eli@abv.bg 
 
гл. ас. д-р Виктория Трифонова Трифонова 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров"- 
Бургас 
Катедра Химия 
гр. Бургас, п.к. 8010 
ул. Проф. Якимов №1 
veronika_83@dir.bg 

 
гл. ас. д-р Христивелина 
КостадиноваЖечева 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров"- 
Бургас 
Катедра Химия 
гр. Бургас, п.к. 8010 
ул. Проф. Якимов №1 
hristivelina@gmail.com 
 

 

https://www.molinspiration.com/
mailto:ykoleva@btu.bg
mailto:hristivelina@gmail.com


47 

ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 
TOM 9  (1)  2022 VOL. 9  (1)  2022 
  

 
 
 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕНИ АНАЛИЗИ ПРИ МEЖДУЛАБОРАТОРНО СРАВНЕНИЕ ЗА 
ПЧЕЛЕН ПОЛИФЛОРЕН МЕД. АПИТЕРАПИЯ  

 
Галина Григорова 

 
PHYSICOCHEMICAL ANALYSES IN INTERLABORATORY COMPARISON FOR 

POLYFLORAL HONEY. APITHERAPY. 
 

Galina Grigorova   
          

ABSTRACT: In connection with the requirements of BDS EN ISO / 17025 for ensuring reliability of results, 
this study considers an interlaboratory comparison of biologically active product polyfloral honey. During the 
study, physicochemical analyses of honey were performed in October - December 2021. The main physicochemical 
characteristics (reducing sucrose, water content, hydroxymethylfurfural (HMF, Winkler's method), free acidity 
and electrical conductivity) were analyzed, providing information on the quality of honey 

Key words: Inter-laboratory comparison, bee honey, physicochemical analyses 
 

Introduction 
 
Food is a major factor in human health. Honey 

contains more than 400 biologically active com-
ponents. Bee honey is food with an extremely 
beneficial effect on the human body. The name 
"honey" is used for a sweet product obtained from 
honey bees Apis mellifera from the nectar of 
plants or from the secretions of live parts of plants. 
[1] Since ancient times, bee honey has been 
known as a product with extremely high energy 
value and biological activity. It is one of the first 
medicines known to humans. In the past, people 
considered it to be the only remedy that could en-
sure a long and healthy life. Antibacterial activity 
of honey is intensively studied and is already suc-
cessfully used in medicine for the treatment of 
some wounds, gastrointestinal, liver and other dis-
eases. This article discusses an interlaboratory 
comparison for the study of physicochemical 
characteristics (reducing sugars, water content, 
hydroxymethylfurfural (HMF, Winkler's 
method), free acidity, conductivity) in polyfloral 
honey. (Interlaboratory Comparison)- ILC - is the 
organizing, performing and evaluating tests on the 
same or similar calibration/test objects performed 
by two or more laboratories in accordance with 
predetermined conditions. Participant, in ILC, is a 
laboratory, organization or person who receives 
the ILC/PT samples and submits the results for re-
view by the organizer (provider) of the suitability 

test. The aim of the study is to select an appropri-
ate provider that meets the criteria for competence 
for conducting interlaboratory comparisons ac-
cording to BDS EN ISO / IEC 17043: 2010 [3], to 
analyze and evaluate the results. 

 
Experiment 
 
Physicochemical analyses were performed in 

St. Georgi laboratory for food analysis in Burgas, 
accredited in compliance with BNS EN ISO 
17025:2018. [4] Appropriate provider that meets 
the criteria for conducting an interlaboratory com-
parison in compliance with BNS EN ISO/IEC 
17043:2010 has been selected. Samples were 
tested for: Reducing sugars in compliance with 
BNS 3050, т.2.3; 2.4 [5] Water Content - Ordi-
nance № 48, State Gazette, 103/2003, Annex to 
art.9, clause 3; Hydroxymethylfurfural (Winkler’s 
Method) - Ordinance № 48, State Gazette, 
103/2003, Annex to art.9, clause 8.1; Free acidity 
- Ordinance № 48, State Gazette, 103/2003, An-
nex to art.9, clause; Electrical conductivity- Ordi-
nance № 48, State Gazette, 103/2003, Annex to 
art.9, clause 5; [6] 

 
Results and discussion   
 
The object of the test is polyfloral bee honey, 

analyzed according to the following physico-
chemical characteristics: 
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1. Reducing sugars (invert 
sugar), %,  

2. Water content, %  
3. Hydroxymethylfurfural 

(HMF, Winkler’s Method), 
mg/100g  

4. Free acidity, meq/mg 
5.Electrical conductivity, 

mS/сm)  
The analysis and evaluation of the physico-

chemical characteristics in the study of bee 
polyfloral honey are shown in Table 1. The anal-
yses were made in October - December 2021. 
Each sample was analyzed twice. The analysis 

and visualization of the data are made in MS Ex-
cel. In the requirements for the interlaboratory 
comparison, after reporting the results obtained, 
an assessment was performed and expressed as Z 
criteria. A satisfactory assessment of the results of 
a laboratory is the Z criterion, which must be 
equal to or less than 2.00 

 
  Z=0                Match 
  0</Z/<=2        Satisfactory 
  2 < /Z/ <  3     Questionable 
  Z>3                 Unsatisfactory 
 
        

 
Table 1. Analysis and evaluation of physicochemical characteristics of polyfloral bee honey 

№ Characteristic Units of meas-
ure 

Average re-
sult 

Z- criterion Interval 

1. Reducing sugars 
(Invert sugar) 

% 74,58 - 1,65 Satisfactory 

2. Water content % 16,85  -0,61 Satisfactory 
3. Hydroxymethylfurfural 

(HMF, Winkler’s Method) 
mg/100g 0,29 1,62 Satisfactory 

4. Free acidity meq/mg 18,02 1,11 Satisfactory 
5 Electrical conductivity mS/сm 0,198 -0,43 Satisfactory 

 
The physicochemical properties tested provide 

basic information on the quality of honey in the 
Republic of Bulgaria. Apitherapy is a holistic 
method that has been known and practiced since 

ancient times. Bee honey is widely used in both 
prevention and treatment in all areas of health. It 
has a powerful beneficial effect both in healing 
and strengthening the body [7]. 
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FEATURES OF THE HARDENED LAYER OF STEEL 12CrNi3A UNDER PLASMA-ARC 

TREATMENT 
 

Ivan Ivanov 
 

ABSTRACT: This study presents the results the technological possibilities for surface thermal treatment of 
low carbon construction steel by plasma-arc treatment. The low-carbon steel studied show an increase in the 
hardness and formation of batch martensite in the molten layers, compared to volume quenching.  

Key words: plasma-arc heat treatment, low-carbon steels, low-carbon martensite 
 

Въведение 
 
Технологиите за термично обработване на 

желязо-въглеродните сплави се явяват клю-
чови за подобряване на експлоатационните ха-
рактеристики на детайлите, които се изработ-
ват от тях. С оглед на подобряване на експло-
атационните характеристики на повърхност-
ните слоеве на детайлите, които контактуват с 
други повърхности са се наложили повърхнос-
тните технологии за термично и химико-тер-
мично обработване на стоманите. Повърхнос-
тното термично обработване на желязо-въгле-
родни сплави може да се разгледа като: 

- конвенционално – закаляване с токове с 
високи честоти, пламъчно закаляване [2, 4, 
11];   

- закаляване с концентрирани енергийни 
потоци – лазерно, плазмено, електронно-лъ-
чево[5-10, 12, 15]; 

- комбинирано – лазерно-плазмено, дълбо-
чинно и други [1, 13, 14]. 

Химико-термичното обработване, предс-
тавляващо насищане на повърхностните сло-
еве с химични елементи може да се класифи-
цира по различни признаци [2,3,11]: 

- насищане с неметали – с въглерод, азот, 
бор 

- насищане с метали – алуминий, никел 
- насищане с повече елементи – C+N 
Независимо от технологичните варианти за 

повърхностни въздействия, промените които 
настъпват в структурата на стоманите оказват 

съществено влияние върху експлоатационните 
им характеристики.  

Целта на настоящата работа е да се изслед-
ват структурните изменения в повърхностно 
закалена стоманa 12ХН3А при термичнo въз-
действие със свита плазмена дъга. 

 
Методика на експеримента 

 
Експерименталните изследвания са прове-

дени върху подевтектоидна стомана 12ХН3А, 
като е проведено закаляване чрез свита плаз-
мена дъга със стопяване на повърхността. Про-
ведените предварителни термични въздейст-
вия са представени в табл.1 и табл.2. Микрос-
труктурите са получени чрез последователно 
шлифоване и полиране на образците, и разяж-
дане с 3%-ен разтвор на HNO3 в етилов алко-
хол. 

 
Таблица 1. Режими на термично обработване 

 

 
 
 
 

 
 
 

Термична 
обработка 

Т, 0С Време на за-
държане, 

min 

Охлаж-
даща среда 

Закаляване 920 60 Вода 
Отгряване 940 120 С пеща 
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Таблица 2. Режими на плазмено-дъгово зака-
ляване 

 
Режими Скорост 

на транс-
лация на 
плзамот-
рона V 
[mm/s] 

Време на 
въздейст-
вие на дъ-

гата [s] 

Плътност 
на енер-

гията 
[J/sm2] 

I 18 0.16 5x103 
II 36 0.08 2.5x103 

 
 

Микротвърдостите са измерени по ме-
тода на Викерс с използването на микро- 
твърдомер ПМТ-3 и натоварване – 50 g. 
Твърдостта на повърхността е измерена и 
по метода на Роквел с твърдомер  VEB 
AWPMA. 

 
Резултати и анализ 

 
Проведеното плазмено-дъгово закаляване 

върху подевтектоидна стомана 12ХН3А след 
отгряване показва формирането на характер-
ните зони на закаляване показани в [12]. При 
продължително разяждане на структурата с 
3%-ен разтвор на HNO3 могат да се откроят 
ясно границите на закаляване от течно и 
твърдо състояние. Очакванията за получаване 
характерна дендритна структура с множество 
вторични и третични дендрити при стопяване 
на повърхността не се оправдават. Стопеният 
слой се характеризира с формирането на паке-
тен мартензит с относително ниска твърдост 
показана на фиг.1.   

Нарастването на кристалите се извършва 
преимуществено от дъното на стопената вана 
към повърхността, като се установява характе-
рен фронт на кристализация. Формирането му 
се свързва основно с факта, че кристализаци-
ята се извършва в динамични условия, при 
разбъркване на стопените слоеве метал, вслед-
ствие на въздействието на газодинамичните 
сили от плазмо-образуващия газ при закалява-
нето от течно състояние. Приличащите на пор-
ции кристализирал метал са дендрити с фор-
мирани само първични оси, т.к. нарастването 
на вторичните не може да се осъществи, по-
ради краткото време на престой на стопената 
вана в течно състояние и голямата топлопро-
водност в дълбочина.  

 

 
Фиг. 1. Микроструктура на стомана 12ХН3А 
след отгряване и плазмено-дъгово въздейст-

вие 
 
Началото на кристализацията се извър-

шва от дъното на стопената вана, като оста 
на дендритите е перпендикулярна на допи-
рателната към дъното на ваната, като по 
този начин последните порции метал, ко-
ито се втвърдяват са в оста на симетрия на 
плазмената дъга. Твърдостта в тази зона 
достига до 450HV0,05, като за сравнение 
твърдостта на стоманата след обемно зака-
ляване е около 300 HV0,05.  

 

 
 

Фиг. 2. Твърдост в дълбочина на плазмено за-
каления слой в предварително закалена сто-
мана 12ХН3А 

 
При въздействие върху предварително за-

калена стомана изменението на твърдостта в 
дълбочина е плавно без значителни отклоне-
ния от средните стойности, което не се наблю-
дава в стоманата в отгрято състояние. 

 
 
 
 

250μm 
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Фиг. 3. Разпределение на твърдостта в дъл-

бочина на плазмено закаления слой в предва-
рително отгрята стомана 12ХН3А 

 
Независимо от изходното състояние на 

структурата твърдостта в стопената зона е ед-
наква, което се дължи на факта, че при стопя-
ване става разбъркване на стопилката и на-
пълно изчезва нехомогенното разпределение 
на въглерода в структурата. Разлики в твър-
достта и структурно-фазовия състав се наблю-
дават при изследване в дълбочина на предва-
рително отгрятите образци. Това се дължи на 
факта, че структурата на стоманата е нехомо-
генна – ферито-перлитна, като с навлизане в 
дълбочина нехомогенността нараства. В зо-
ната на закаляване от твърдо състояние близка 
до изходната структура, фазовите промени 
настъпват само в перлитните колонии, като 
това се установява както микроструктурно, 
така и чрез диференциалния дюрометричен 
анализ. Твърдостта на зърната в бившия ферит 
е около 200HV0,05, докато в съседния микро-
обем надвишава 900HV0,05, което представ-
лява твърдост на високовъглероден мартензит. 
Възможно е и дисперсно уякчаване в тези мик-
рообеми от легиращите елементи, установя-
вано и в [3]. Разпределението на стойностите 
на твърдостта в дълбочина на закаления слой 
може да се проследи на фиг.3. Освен това по-
вишената твърдост във феритните зърна е 
вследствие на фазовия наклеп, който изпитват 
при преминаването в аустенит-мартензитното 
превръщане на съседните перлитни колонии. 
Това повишение е 80-120 HV0,05, което се от-
разява и на общата твърдост на повърхностния 
слой, измерена по метода на Роквел – 45HRC. 

При изследване на плазмено уякчените сло-
еве на предварително закалените образци от 
стомана 12ХН3А се установяват последова-
телно следните зони: зона на закаляване от 
течно състояние, зона на плазмено закаляване 
от твърдо състояние и закаляване  и зона на от-

връщане. В зоната на закаляване от течно със-
тояние се наблюдават аналогични термични и 
металургични процеси, както в образците с 
предварително отгрята структура. Тук влияни-
ето на изходната структура може напълно да 
се отстрани, вследствие на настъпването на 
пълно стопяване на повърхностните слоеве 
метал. Твърдостта в тази зона е 450-480 HV0,05, 
каквато е и твърдостта в същата зона в предва-
рително отгрятите образци.  

В зоната на плазмено закаляване от твърдо 
състояние в този случай представлява зона на 
повторно закаляване. В нея протичат процеси 
на  повторно формиране на мартензит ни крис-
тали, които вследствие на по-високите ско-
рости на охлаждане са с по-висока твърдост 
380-400 HV0,05 в сравнение с твърдостта на 
обемно закалената стомана – 300HV0,05. В дъл-
бочина се установява зона на отвръщане, ко-
ято представлява и зона на термично влияние 
на плазмената дъга. Тук процесите на разпа-
дане на нисковъглеродния мартензит, получен 
при обемното закаляване са интензифицирани 
от топлинното въздействие на плазмената 
дъга, но поради краткото време на въздействие 
не успяват да завършат напълно, което се от-
разява върху стойностите на твърдостта 280 
HV0,05, което е незначително понижение. В 
тази не се наблюдава разслояване на стойнос-
тите на твърдостта, каквото се установява в 
аналогичната дълбочина на предварително от-
гретите образци. Това може да се обясни с 
факта, че при обемното закаляване практи-
чески цялото количество въглерод се разтваря 
в металната матрица, структурата е хомогенна, 
за разлика от структурата на отгрятата сто-
мана, в която е ферито-перлитна – нисковъгле-
родна и високовъглеродна структурна със-
тавна.  

 
Заключение 

     
От проведеното експериментално изслед-

ване на технологичните възможности за уяк-
чаване на стомана 12ХН3А чрез свита плаз-
мена дъга се установява, че твърдостта на по-
върхностните слоеве се повишава, въпреки 
малкото съдържание на въглерод, независимо 
от предварителното термично обработване. 
След отгряване и плазмено – дъгово закаля-
ване разпределението на твърдостта в дълбо-
чина е неравномерно, което се дължи на нехо-
могенността на изходната структура – феритна 
и перлитна. Технологията на плазмено-дъгово 
закаляване на стомана 12ХН3А може да бъде 
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приложена при положение, че детайлите са от-
носително слабо повърхностно натоварени, 
т.к. твърдостта на повърхностните слоеве е по-
ниска в сравнение с класическата цементация 
на тази стомана. 
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DETERMINATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES IN TWO VARIETIES OF 
FEED PEAS 

 
Nadezhda Petkova, Zlatimir Dimitrov, Anna Koleva, Grigori Ivanov, Tzvetelina Stoilova, Dina 

Atanasova, Vasilina Maneva, Stoyan Georgiev, Violeta Bozhanova, Neli Grozeva 
 

ABSTRACT: The aim of the present study is to determine the amount of biologically active substances in two 
varieties of fodder peas "Mir" and "Vesela", grown under conventional and biological conditions. Some 
physicochemical parameters of fodder peas, carbohydrate composition were determined by the use of gravimetric, 
spectrophotometric and liquid chromatographic methods, total protein and total lipids. The amounts of 
chlorophyll, carotenoids, total phenols and flavonoids were determined and the antioxidant activity was assessed 
by four methods DPPH, ABTS, FRAP and CUPRAC. Of the studied varieties, fodder pea variety Vesela has the 
highest content of moisture, ash, protein, cellulose, chlorophyll and carotenoids. In general, the organically grown 
fodder pea variety Vesela has the highest content of protein (20.32%) and lipids (4%), as well as total chlorophylls, 
carotenoids, flavonoids. The conventionally grown variety Vesela has the highest carbohydrate content of 57% 
and cellulose - 29%. In terms of total polyphenols, the two varieties have close values of about 5 mg GAE / g dry 
matter. The highest antioxidant activity in all four methods is shown by the variety Vesela grown organically. 

Key words: фуражен грах, биологично актини вещества, конвенционално и биологично отглеждане 
 

Въведение 
Грахат е основна протеинова култура, отг-

леждана в повече от 87 страни в света, като по-
ловината от световното производство е съсре-
доточено в Канада, Китай, Индия, Русия, 
Франция, Германия, Англия [1]. Фуражният 
грах се отглежда самостоятелно за сухо зърно 
или в смес с житна култура за производство на 
зелена маса. Зърното на фуражния грах е це-
нен белтъчен концентриран фураж за селскос-
топанските животни. Използва се директно и 
като съставка на фуражните смески в дажбите 
на животните. Сортовете фуражен грах имат 
високо съдържание на суров протеин, което в 
сухото вещество на растението, прибрано в ко-
ситбена зрелост, е от 14 до 22%, а в зърното - 
от 24 до 36%. Качеството на зърното от фураж-
ния грах се определя освен от общото количес-
тво на протеина и от неговия фракционен и 
аминокиселинен състав [2]. Хранителната му 
стойност е висока, поради високите концент-
рации на пълноценен протеин, на скорбяла и 
влакнини като енергиен източник. Това прави 

фуражния грах уникален двойнствен храните-
лен източник на протеин и енергия в животно-
въдството [3]. 

Следователно, съдържанието на макро- и 
микронутриенти нутриенти е изключително 
важно за качеството на фуражния грах при из-
ползването му за фураж за животни. 

Целта на настоящото изследване е да се оп-
ределят биологично-активните вещества в два 
сорта зимен фуражен грах и да се оцени анти-
оксидантната им активност.  

 
Материали и методи 
Полските опити са проведени в опитното 

поле на Институт по растителни генетични ре-
сурси "К. Малков" – Садово. Почвите са кане-
леновидна смолница (Pellic vertisol, по ФАО), 
средно мощна (А+В=60-80 сm), леко глинеста 
с високо съдържание на физична глина и на 
илова фракция [4].  
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Определяне на влага, пепел, белтък и 
общи липиди 

Влагосъдържанието на хомогенизираните 
проби грах е определено съгласно (AОАC, 
2000) като пробите се сушат при 105°С до пос-
тоянно тегло [5]. Пепелното съдържание се оп-
ределя, като свежа проба фуражен грах се пос-
тавя в предварително накалени и претеглени 
тигли. Пробите се изгарят при 600 ºC до пълно 
опепеляване (3 часа). След това се темперират 
в ексикатор и се претелят [5]. Белтъчното съ-
държание е определно по метода на Келдал 
[6]. Липидите са определни по АОАС, 2000 
[5]. 

 
Определяне на въглехидрати 
Пробите фуражен грах са екстрахирани с 

вода, като в центрофужни епруветки от 50 cm3 
се претеглят 5 g от фуражния грах. Към тях се 
добавят 20 cm3 д. H2O. Пробите се поставят в 
ултразвукова вана Siel UST 5.7-150 (Габрово) 
с честота 35 kHz при температура 70 °С за 20 
минути. Пробите се охлаждат и се филтруват, 
като филтратът (екстрактът) се събира в цент-
рофужни епруветки от 50 cm3. Остатъкът от 
пробата се връща отново в епруветките и се ек-
страхират отново с 20 cm3 д. H2O. След извър-
шената двукратна екстракция се отчита край-
ния обем на събраните екстракти и те се под-
лагат на последяващи анализи за въглехид-
рати, общи феноли, флавоноиди и антиокси-
дантна активност. 

 
HPLC анализ на захари 

 За анализа на захароза, глюкоза и фруктоза 
във водни екстракти от фуражен грах е изпол-
звана HPLC апарат VWR Hitachi снабден с 
помпи L-2100, термостат за колона L-2350, ко-
лона SUGAR SP0810 Pb2+ (Shodex®), снабдена 
с предколона Shodex SP-G (5 μm, 650 mm), и 
RID детектор Chromomaster 2110. За хроматог-
рафското разделяне се използва мобилна фаза 
дейонизирана вода, със скорост на потока 1.0 
cm3/min, температура на колоната 85 °C, тем-
пература на детектора 35 °C [7]. 

 
Определяне на общи въглехидрати 
В облодънна колба се претеглят 100 mg фу-

ражен грах. Пробата се хидролизира с 5 ml 2,5 
N HCl като се нагрява на кипяща водна баня в 
продължение на три часа. След това фуражния 
грах (пробата) се охлажда до стайна темпера-
тура. Неотрализира се с твърд Na2CO3. Кол-
бата с пробата се долива до 100 ml. Количест-

вото на общите въглехирати се определя спек-
трофотометрично по метода на фенол-сярна 
киселина при дължина на вълната 490 nm [8]  

 
Определяне на целулоза 

Предварително смляния фуражен грах (0,5 
– 1,0 g) и се поставя в облодънна колба с шлиф. 
Прибавят се 16,5 cm3 киселинна смес (450,0 
cm3 80%-на оцетна киселина се смесва с 45,0 
cm3 концентрирана азотна киселина) и се наг-
рява на обратен хладник до кипене за 25-30 
min като периодично се разклаща. След това се 
филтрува на горещео със стъклен филтър №2, 
предварително сушен при 105-108⁰С и претег-
лен. Колба се смива с гореща киселинна смес 
и се филтрува през същия филтър. Утайката се 
промива с гореща вода, а след това с 96 %-ен 
етанол. Добавят се 5,0-10,0 cm3 етер и отново 
се промива последователно с гореща кисе-
линна смес, гореща вода, 96 %-ен етанол и 
етер. Суши се до постоянно тегло при 100-
105⁰С, темперира се в ексикатор и се тегли [9]. 
 

Определяне на общи хлорофили, кароте-
ноиди, полифеноли и флавоноиди  

В центрофужни епруветки от 50 cm3 се пре-
теглят 1 g от свежия фуражен грах. Прибавят 
се 20 cm3 ацетон. Епруветките се поставят в 
ултразвукова вана Siel UST 5.7-150 (Габрово) 
с честота 35 kHz при температура 45 °С за 20 
минути. Епруветките се охлажда на стайна 
температура и се филтруват. Остатъкът се ек-
страхира още два пъти като по този начин се 
извършва трикратна екстракция. Отчита се 
обема на събраните екстракти и те се използ-
ват за анализи за общи хлорофили, каротено-
иди, общи феноли и флавоноиди, както и за ан-
тиоксидантна активност. 

Количеството на общите хлорофили и ка-
ротеноиди в ацетонoвите екстракти от фура-
жен грах са измерени спектрофотометрично 
при три дължини на вълните (661, 644 и 470 
nm) [11].   

Общите феноли се определят с реактива на 
на Фолин–Чиокалтеу [11]. Резултатите се из-
разяват като mg галова киселина еквиваленти 
(GAE)/g сухо вещество Определянето на об-
щите флавоноиди е направено по метода, опи-
сан от Kivrak et al. [12]. Резултатите се изразяват 
като mg  кверцетин еквиваленти (QE)/g сухо ве-
щество. 

 
Антиоксидантна активност 
Получените водни и ацетонови екстракти 

се изследват по четири антиоксиданти метода 
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– DPPH, ABTS, FRAP и CUPRAC съглано опи-
саните методиките [11, 13]. Резултатите и от 
четирите метода са представени като мили-
мола Trolox еквиваленти (mM TE)/g с.в. 
 

Резултати и обсъждане 
Добивът на зелена маса (kg/m²), семена 

(kg/da) и височина на растения (cm) от сортове 
грах в биологично и конвенционално поле 
през 2019 г. в ИРГР – Садово са представени в 
таблица 1. От представените резултати се 
вижда, че сорт Весела се отличва като цяло с 
по-добри добиви.  

Резултатите за влагосъдържание и пепел в 
проби фуражен грах получен от четири опитни 
полета са представени в Таблица 2. Значи-
телни разлики по отношение на влагосъдържа-
нието не се откриват между конвенционално и 
биологичното отглеждане. Резултатите са в 
границите от 72,5 до 84,5 % От представените 
резултати с най-високо влагосъдържание се 
отличава сорт Весела отглеждан биологично - 
84,50 % Пепелното съдържание варира от 1,49 
до 1,60 %. Резултатите за съдържанието на 
белтък, мазнини и въглехидрати, както и на це-
лулоза са представени в Таблица 2. Белтъч-
ното съдържание варира от 16 до 20 %. Както 
е известно съдържанието на суровия протеин 
варира в зависимост от сорта, като средно в 
зърното то може да достигне 288,83 g/kg сухо 
вещество [14]. Според Минев и др. [15] фураж-
ният грах съдържа суров протеин от 22 до 33 
%, докато в зелената маса количеството му 
достига 16-20 %. Получените резултати показ-
ват близки стойности за общ белтък 17% за 
сорт „Мир“ данни за периода 2013-2015 г [4]. 
Нашите резултати са близки и до получените 
данни за зимуващия фуражен грах сорт Весела 
и №11 за периода 2007-2009 г., в Опитното 
поле на Земеделски институт –Стара Загора 
[14]. С най-вискоко белтъчно съдържане се от-
личава сорт Весела  отгелждан биологично - 
20,32%. Общите липиди във фуражния грах не 
надвишават 4%. С най-ниски се наблюдават 
при конвенционално отглеждане в Садово. Ко-
личеството на общите въглехидрати варира от 
52 до 57 %. С най-високи стойности се отлич-
ват пробите фуражен грах от сорт Весела. До-
пълнително е изследван индивидуалния заха-
рен състав на пробите фуражен грах (Таблица 
2). Открива се наличие само на глюкоза, фрук-
тоза и захароза. 

Съдържананието на целулоза във фураж-
ния грах е в границите от 22 до 29 %. Получе-
ните стойности за съдържание на целулоза в 

сорт „Мир“ от всички опитни полета са близки 
до докладваните стойности за зимен фуражен 
грах (20-25 %) [5] и  пролетен фуражен грах до 
22 % [3]. Целулозното съдържание за сорт 
„Мир“ отглеждан в гр. Садово съвпада с док-
ладвани стойност за същия сорт от същото 
опитно поле за периода 2013-2015 г. [5].  Це-
лулозното съдържание е по-ниско в пробите 
отглеждани биологично. Като цяло сорт Ве-
села се отличава с най-виско съдържание на 
целулоза 29 %.  
 

Съдържание на хлорофили и каротеноиди 
Количеството на природните пигменти в 

пробите фуражен грах са представени в таб-
лица 3. Съдържанието на общ хлорофил ва-
рира в границите от 34,77 до 55,73 mg % за 
свежа суровина. Получените резултати са 
близки до докладваните (Chl “a”+Chl “b”) от 
първото пробовземане за фуражен грах между 
15,319 и 43,623 mg% [16]. Данните за съдържа-
нието на хлорофил са близки до изследвания 
при други условия с растения на дългия ден 
[16,17]. Според някои автори нормалното съ-
отношение на Ch”a”/Ch”b трябва да е 3:1. 
Berova et al. [18] считат, че отношението 
между хлорофилите е в граници 2-3:1, но то не 
е постоянно, а е взависимост от редица фак-
тори. В настоящето изследване е установено, 
че съотношенията на хлорофил а/б съвпадат с 
докладваните в литературата данни за фура-
жен грах (1,77 до 2,06) [16]. Най-виско съдър-
жание на общ хлорофил и каротеноиди се отк-
рива в биологично отглежан грах сорт Весела.  
 

Общи феноли и флавоноиди  
Определено е съдържанието на общи фе-

ноли и флавоноиди в два вида екстракти полу-
чени от две опитни полета (Таблица 4). Като 
цело количеството на общите феноли е по-ви-
соко във водните екстъракти, докато количес-
твото на общите флавоноиди е по-голямо в 
ацетоновите екстракти, по-специално на сорт 
Мир. С най-високо количество на общи фе-
ноли и флавоноиди се отличава биологично 
отглежданит грах сорт Весела, следвано от 
сорт Мир – биологично. 

Резултататите от антиоксидантната актив-
ност на изследвани проби фуражен грах показ-
ват, че сорт Весела отглеждан биологично се 
отличава с около два пъти по-висока антиок-
сидантна активност 
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Таблица 1. Добив зелена маса (kg/m²), височина на растения (cm) и добив семена (kg/da) от сортове 
грах в биологично и конвенционално поле през 2019 г. в ИРГР - Садово 

 
Таблица 2. Съдържание на пепел, влага, белтъци, липиди, общи въглехидрати и целулоза, % спрямо 

сухо вещество 
Сорт Мир Весела 
Начин на отглеждане Конвенционално Биологично Конвенционално Биологично 
Влага, % 73,00 ± 0,06 72,53 ± 3,74 75,33±2,51 84,50±2,12 
Сухо вещество, % 27,41 ± 0,59 27,17 ± 3,42 24,67±2,51 15,50±2,12 
Пепел, % 1,49 ± 0,07 1,49 ± 0,16 1,60± 0,10 1,56± 0,10 
Белтци, % 16,80± 0,10 18,46± 0,14 18,21± 0,11 20,32± 0,10 
Липиди, % 2,90± 0,05 3,17± 0,06 2,86± 0,03 4,00± 0,06 
Въглехидрати, % 54,70± 0,12 52,85± 0,05 57,21± 0,03 56,45± 0,03 
захароза 
глюкоза 
фруктоза 

6,89± 0,11 7,22± 0,03 3,67± 0,04 5,56± 0,05 
- 2,06± 0,02 0,56± 0,02 0,87± 0,02 

13,33 11,74± 0,02 1,89± 0,02 2,45± 0,04 
Целулоза 23,42±0,79 22,18±1,00 29,08±0,78 24,14±1,00 

 
Таблица 3. Съдържание на природни пигменти, μg/g суха суровина 

Сорт  Проба Хлорофил а  Хлорофил б Общ хлорофил Общи кароте-
ноиди 

Мир 
Конвенционално 2438,81±76,22 977,85±37,60 2064,19±113,82 1877,70±197,20 

Биологично 824,97±19,54 401,16±9,51 1265,78±28,59 1970,00±57,08 
Весела Конвенционално 1983,2±540,5 1337,8±353,9 3321,0± 893,2 5389,9±1837,8 

Биологично 2659,8±508,1 1840,9±318,8 4500,7±791,7 6736,9±1605,2 
 

Таблица 4. Количество на общи феноли  и флаваноиди (средно ± SD), (n=6) 
Сорт Проба Екстракт Общи феноли, mg 

GAE/g сухо вещество 
Общи флавoноиди, mg 

QE/g сухо вещество 
Мир 

Конвенционално 
Воден 5,33± 0,14 0,96± 0,12 

Ацетонов 2,15± 0,18 1,81± 0,10 

Биологично 
Воден 5,24± 0,31 0,58± 0,11 

Ацетонов 2,07± 0,04 1,86± 0,07 
Весела Конвенционално 

 
Воден 4,87±0,90 2,75± 0,93 

Ацетонов 0,67±0,11 1,20± 0,26 
Биологично Воден 5,61±0,92 2,90± 0,69 

Ацетонов 0,83±0,12 1,40± 0,21 
 

Таблица 5. Антиоксидантна активност на проби фуражен грах 
Сорт Проба Екстракт DPPH ABTS FRAP CUPRAC 

mM TE/ g сухо вещество 
Мир 

Конвенционално 
Воден 25,06±1,14 21,00±1,13 14,87±1,50 80,84±3,30 

Ацетонов 6,86±1,55 7,81±1,04 5,04±1,32 17,66±2,30 

Биологично 
Воден 21,97±1,50 28,90±2,34 14,51±1,34 93,05±7,45 

Ацетонов 4,89±0,25 9,29±0,81 4,97±0,35 17,87±0,60 
Весела Конвенционално Воден 44,45±9,35 44,66± 6,65 25,48±2,82 66,71±8,65 

Ацетонов 2,68±0,55 2,90± 1,26 2,53±0,55 9,15±2,61 
Биологично Воден 48,16±0,04 51,79±5,28 23,43±2,29 77,66±9,15 

Ацетонов 2,93±0,01 3,83± 0,55 2,88±0,18 11,57±1,55 

сорт 
Добив зелена маса, kg/m² Височина, cm Добив, kg/da 
биол. поле конв.поле биол. поле конв.поле биол. поле конв.поле 

Мир 4.700 4.210 72.20 137.90 85 109 
Весела 4.810 4.370 79 120 80 150 
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и по четирите метода DPPH, ABTS, FRAP и 
CUPRAC (Таблица 5). Водните екстракти про-
явяват по-висока антиоксиданта активност от 
ацетоновите екстракти, което може да се 
обясни с по-високото съдържание на общи по-
лифеноли в тях. 

 
Заключение 
Изследвани са два сорта фуражен грах 

„Мир” и „Весела“, отглеждан при конвенцио-
нални и биологични условия. Установено е, че 
сорт Весела се отличва с най-високо съдържа-
ние на влага, пепел, липиди, белтък, но и с ви-
соко въглехидратно съдържание, особенно це-
лулоза над 25 %. Количеството на флавоноиди 
в биологично отглеждания сорт Весела е два 
пъти повече от този в сорт Мир, но по отноше-
ние на общите полифеноли двата сорта съдър-
жат около 5 mg GAE/g. С най-виска антиокси-
дантна активност се отличават биологично от-
глежданите проби, като сорт Весела отново е с 
най-високи показатели.  
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ТЕРМОДИНАМИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЦЕСА НА ФЕРМЕНТАЦИЯ НА УТАЙКА 

ОТ КАФЕ В ПРИСЪСТВИЕ НА ASPERGILLUS ORYZAE  
 

Галина Йорданова, Добромир Йорданов 
 

THERMODYNAMICAL PARAMETERS OF THE FERMENTATION PROCESS OF SPENT 
COFFEE GROUND BY ASPERGILLUS ORYZAE  

 
Galina Yordanova, Dobromir Yordanov 

 
ABSTRACT: The study of the fermentation of coffee grounds from vending machines in the presence strain of 

Aspergillus oryzae determined the thermodynamic parameters of Gibbs energy, entropy, enthalpy and activating 
energy under different conditions. The most thermodynamically stable process has been shown to be 24 hours at 
30°C. Increasing the temperature to 35°C, as well as the reaction time from 24 to 48 hours, reduces the possibility 
of transforming glucose into ethanol.  

Key words: Thermodynamical data, Aspergillus oryzae, Spent coffee ground, Activation energy. 
 
Въведение 
 
Енергийната криза представлява световен 

проблем. За решаването му се търсят различни 
начини, един от които е получаването на био-
горива от отпадни продукти. Съществуват ре-
дица изследвания, касаещи преработването на 
утайка от кафе за получаването на енергийни 
източници (биоетанол и биодизел) [1-5]. 

Редица автори предлагат използването на 
дрожди за получаването на етанол чрез алко-
холна ферментация на различни отпадъци, съ-
държащи захари [6]. 

Други авторски колективи представят изс-
ледвания за поддържането на микробния рас-
теж на различни щамове плесенни гъби чрез 
оползотворяване на отпадъци от производст-
вото на кафе. Информацията за получаването 
на различни продукти от кафе чрез използва-
нето на различни щамове гъби показва, че ко-
личеството на продуктите зависи, както от ус-
ловията на процеса, така и от състава на изпол-
званите суровини [7]. 

Описаното по-горе определя целта на нас-
тоящото изследване, а именно: определяне на 
подходящи термодинамични параметри на по-
лучаването на биоетанол от утайка от кафе от 
вендинг-машини в присъствие на плесенните 
гъби Aspergillus oryzae.  

 
 
 

Експериментална част 
 
Използвана е утайка от кафе от Вендинг-

машини, изсушена на въздух при температура 
20 °С в продължение на 48 часа. 

Изследванията са проведени с щам 
Aspergillus oryzae, като алкохолната фермента-
ция протича в колби от 500 cm3 в присъствието 
на хранителна среда на Чапек-Докс и утайка от 
кафе като единствен въглероден източник. Ко-
личеството на средата в колбите е 50 cm3. След  
стерилизация при 121°С се добавя смив от пле-
сенни гъби Aspergillus oryzae и така приготве-
ните смеси се поставят в инкубатор за проти-
чане на биохимичния процес при 30, 32 и 35 
°С. Културалната течност във всяка колба се 
изследва за съдържание на етанол след края на 
всеки цикъл от 6, 24 и 48 часа. 

Анализът за съдържание на етанол е извър-
шен с газ-хроматографска система Agilent 
Technologies 7890A, оборудвана с FID, инжек-
тор с/без деление на потока и Agilent 7693A ав-
томатичен пробоотборник, капилярна колона: 
HP-INNOWAX, 30 m x 0.32mm вътрешен диа-
метър и 0.25 μm филм, неподвижна фаза поли-
етилен гликол. Температури на инжектора и 
детектора: 250 ºC и 300 ºC съответно, газ носи-
тел хелий със скорост 1.5 ml/min, обем на ин-
жектираната проба 1 μl при деление на потока 
1:80. Температурен режим на колоната: 210 ºC, 
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9 min, 10 ºС/min, 230 ºC, 10 min. Идентифици-
рането е направено чрез инжектиране на стан-
дартен етилов алкохол. 

Въз основа на получените резултати от би-
охимичния процес на алкохолна ферментация 
на утайка от кафе в присъствието на щам 
Aspergillus oryzae са определени константите 
на процеса, следствие на които са изчислени 
термодинамичните параметри – свободна 
енергия на Гибс, ентропия и енталпия на про-
цеса. Изчисленията са на основата на средни 
стойности при трикратен процес [8]. 

Свободната енергия на Гибс е определена 
по корелационната зависимост [8, 9]: 

 
∆𝐺𝐺 = −𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅         (1) 
където: 
∆𝐺𝐺 – свободна енергия на Гибс, J/mol; 
R – универсална газова константа, J/mol.K; 
T – абсолютна температура, K; 

K – константа. 
Активиращата енергия е определена по 

уравнението на Арениус [9]: 
 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = − 𝐸𝐸𝑎𝑎

𝑅𝑅𝑅𝑅
. 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅0         (2) 

 Ентропията е определена по уравнени-
ето [8]: 

 
∆𝑆𝑆 = �𝐸𝐸𝑎𝑎+∆𝐺𝐺

𝑅𝑅
�          (3) 

Енталпията е изчислена по уравнението [8]: 
 
∆𝐻𝐻 = ∆𝐺𝐺 + 𝑅𝑅.∆𝑆𝑆         (4)  
 
Резултати и обсъждане 
 
Данните за концентрацията на етанол в ре-

зултат на ферментационния процес при раз-
личните условия са описани в табл. 1: 

 
Таблица 1. Данни за концентрацията на етанол при различна продължителност и темпера-

тури на процеса. 
 

6 часа 
Етанол, mol/l 30°C 32°C 35°C 

0,1189 0,0830 0,0489 
24 часа 

Етанол, mol/l 30°C 32°C 35°C 
0,3348 0,3261 0,3174 

48 часа 
Етанол, mol/l 30°C 32°C 35°C 

0,1776 0,1415 0,1204 
 

Таблица 2. Термодинамични параметри на ферментацията на утайка от кафе в присъствие 
на Aspergillus oryzae с продължителност на процеса 6 часа. 
 

30 °С 
∆G, J/mol ∆H, J/mol ∆S, J/mol.K Ea, J/mol 

10728 21181 34,5 -275725 
32 °С 

∆G, J/mol ∆H, J/mol ∆S, J/mol.K Ea, J/mol 
12620 25240 41,4 -275725 

35 °С 
∆G, J/mol ∆H, J/mol ∆S, J/mol.K Ea, J/mol 

15455 30911 50,25 -275725 
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Таблица 3. Термодинамични параметри на ферментацията на утайка от кафе в присъствие 
на Aspergillus oryzae с продължителност на процеса 24 часа. 
 

30 °С 
∆G, J/mol ∆H, J/mol ∆S, J/mol.K Ea, J/mol 

5513 11010 18,1 -16369 
32 °С 

∆G, J/mol ∆H, J/mol ∆S, J/mol.K Ea, J/mol 
5683 11366 18,6 -16369 

35 °С 
∆G, J/mol ∆H, J/mol ∆S, J/mol.K Ea, J/mol 

5877 11755 19,1 -16369 
 

Таблица 4. Термодинамични параметри на ферментацията на утайка от кафе в присъствие 
на Aspergillus oryzae с продължителност на процеса 48 часа. 
 

30 °С 
∆G, J/mol ∆H, J/mol ∆S, J/mol.K Ea, J/mol 

8707 17296 28,3 -117801 
32 °С 

∆G, J/mol ∆H, J/mol ∆S, J/mol.K Ea, J/mol 
9916 19832 32,5 -117801 

35 °С 
∆G, J/mol ∆H, J/mol ∆S, J/mol.K Ea, J/mol 

10840 21680 35,2 -117801 

В табл. 2-4 са представени данните за изме-
ненията на енергията на Гибс, ентропията, ен-
талпията, както и на активиращата енергия на 
процеса на ферментация на утайка от кафе в 
присъствие на щам Aspergillus oryzae с про-
дължителност 6, 24 и 48 часа при температури 
30, 32 и 35 °С. 

От получените данни се вижда, че активи-
ращата енергия и в трите процеса (с продъл-
жителност 6, 24 и 48 часа) е с отрицателна 
стойност, като най-голяма такава е при про-
цеса на ферментация с продължителност 6 
часа. В случая реакцията няма потенциална ба-
риера и с повишаването на температурата на-
малява вероятността за трансформирането на 
глюкозата от утайката от кафе в етанол. 

Тенденцията, която се наблюдава при оста-
налите термодинамични параметри е сходна. 
Измененията на енергията на Гибс, на ентал-
пията и на ентропията са най-големи в процеса 
с продължителност 6 часа при температура 
35°С, а най-малки са в процеса с продължител-
ност 24 часа при температура 30°С. Следва от-
ново увеличение на изменението на тези пара-
метри с  
 

увеличаването на продължителността на про-
цеса от 24 до 48 часа и температурата. 

Получените резултати показват, че термо-
динамично най-стабилен е процесът на фер-
ментация на утайка от кафе в присъствие на 
плесенни гъби с продължителност на биохи-
мичната реакция на получаване на етанол от 
24 часа при температура 30°C. 

Тази наблюдавана тенденция би могла да се 
дължи на недостатъчно натрупаното количес-
тво биомаса при растежа на щам Aspergillus 
oryzae при 6 часа продължителност на реакци-
ята и на загуба в резултат на изпарението на 
етанол при продължителност от 48 часа по-
ради аеробните условия. 

 
Изводи 
 
1. Изменението на термодинамичните пара-

метри (свободна енергия на Гибс, енталпия, 
ентропия), както и активиращата енергия, оп-
ределени за процеса на ферментация на утайка 
от кафе от вендинг-машини като единствен 
въглероден източник, показват най-високи 
стойности на енергията на Гибс, енталпията и 
ентропията при продължителност на реакци-
ята от 6 часа, температура 35°C и най-ниски 
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стойности при продължителност 24 часа и 
температура 30°C. 

2. Термодинамично най-стабилен е проце-
сът с продължителност 24 часа и температура 
30°C. 

3. Отрицателните стойности на активира-
щата енергия показват, че реакцията няма по-
тенциална бариера и с повишаването на темпе-
ратурата намалява вероятността за получаване 
на етанол при ферментационния процес.   
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LED СТЕНЕН ЧАСОВНИК С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА И 

ВЛАЖНОСТ 
 

Ивайло Беловски 
 

LED WALL CLOCK WITH THE POSSIBILITY OF MEASURING TEMPERATURE AND 
HUMIDITY 

 
Ivaylo Belovski 

 
ABSTRACT: Electronic watches are increasingly entering homes, offices and public places. Temperature and 

relative humidity affect the feeling of comfort and are an important parameter for ensuring optimal operation of 
warehouses for food and non-food products, building materials, museum values and more. The aim of this article 
is to offer an alternative technical solution for wall mounting digital LED clock, with ability to measure 
temperature and humidity, using modern microelectronic base. The main methods for measuring temperature and 
relative humidity, as well as the sensors using these methods are discussed. The design of the LED clock was 
carried out on the basis of this analysis, first synthesizing a block diagram containing all the necessary components 
for the device. 

Each element is selected depending on its design features and its place in the device scheme. A very common, 
cheap and at the same time reliable and time-tested controller has been chosen for the microcontroller. 

Many factors are taken into account in the development of the software, which are important for the operation 
of the device. In the development of the software, the emphasis is on the output interface of the controller, so as 
not to hinder users with unnecessary, complicating the operation, complex combinations, unnecessary in everyday 
use.  

For verification of the temperature sensor, a comparison was made with a reference thermometer with an 
accuracy of 0.1 ºC.  

The designed electronic device is made and functions reliably. 
Key words: LED clock, Sensors, ARDUINO platform 

 
Въведение 
 
Съвременните електронни часовникови ус-

тройства са изградени на базата на различни 
електронни елементи (Pan, 2008). Съществу-
ват и разработки на часовници, захранвани от 
енергия генерирана от термоелектрически мо-
дул (Ivanov, 2020, Ivanov, Aleksandrov 2019). 
Независимо от това дали устройството е реа-
лизирано с дискретни елементи, или с интег-
рални схеми с голяма, средна или малка степен 
на интеграция, в почти всяко схемно решение 
може да се различи блоковата схема, показана 
на фиг. 1.  

Блоковете “Генератор”, “Управляващо ло-
гическо устройство”, “Индикация” и “Захран-
ване” в повечето случаи са задължителни 
(Sagar, Yadav, Narayanankutty, 2011). Блокът 
“Памет” може да има различни модификации, 
като най-често неговата роля се изпълнява от 
делителите на еталонната честота. 

 
Фиг. 1. Блокова схема на часовникови уст-

ройства 
 
В зависимост от предназначението си, елек-

тронното часовниково устройство може да 
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има специфично управляващо логическо уст-
ройство, включващо в себе си електронна или 
механична памет. 

Блокът “Индикация” може да бъде изпъл-
нен също в различни варианти в зависимост от 
избрания тип индикаторни елементи. Напри-
мер, при часовникови устройства с аналогова 
(стрелкова) индикация, най-често се използват 
стъпковите постояннотокови двигатели. В 
този случай стъпковият двигател изпълнява 
ролята на блоковете “Делители” и “Памет”. 
Генераторният блок може да се изпълни също 
в различни модификации, в зависимост от 
изискванията за точност и стабилност на ета-
лонната честота, с която работи електронното 
часовниково устройство.  

Захранващият блок може да бъде или 
сложно електронно устройство или пък мини-
атюрна батерия, или акумулатор в зависимост 
от конкретните изисквания към него. 

Генератори 
Прието е стабилността на електричните 

трептения на един генератор да се оценява с 
величината “относителна честотна нестабил-
ност” – τ: 

f
f

τ ∆
=    (1), 

където: f e честота, на която е настроен генера-
тора, а Δf – максималното честотно отклоне-
ние. 

При едновременно влияние на няколко дес-
табилизиращи фактора, общата относителна 
нестабилност τ се определя от алгебричната 
сума на относителните нестабилности, отчи-
тащи влиянието на всеки фактор поотделно. 
Най-съществено значение обаче имат темпера-
турата и захранващото напрежение. 

В зависимост от това, с каква точност 
трябва да бъде проектираното устройство, се 
избира и конкретната схема на задаващия ге-
нератор (3Г). 

Делители на честота 
Деленето на честотата и броенето на им-

пулсите се извършва от еднотипни устройства, 
в основата на които стои тригерната клетка 
(Gibson, Wexler, 1994). Най-често един брояч 
съдържа n последователно свързани тригери, 
като общия брой на състоянията му е K = 2n. 

Числото n определя броя на разредите на 
двоичното число, което може де се запише в 
брояча, числото K се нарича коефициент на 
броене. Ако на входа на един брояч постъпят 
повече от K на брой импулси, той се запълва и 
при K+1 импулс започва да брои отначало. 

След всеки K-ти импулс на изхода на брояча 
се получава един импулс за пренос. Неговата 
честота е K пъти по-ниска от честотата на 
входните импулси. Това определя и второто 
основно приложение на тригерите броячи – из-
ползването им като делители на честотата. 

Управляващи логически устройства 
За да работи коректно часовниковото уст-

ройство, са необходими и някои допълнителни 
логически схеми и устройства (Preston, 
Rothemund, Jiang, 2019), които най-общо могат 
да бъдат разделени по следния начин: 
− схеми и логически устройства за дина-

мична индикация; 
− схеми за автоматично нулиране; 
− схеми за сверяване; 
− оптимизиране на стандартните блокове.  

Схемите и логическите устройства за дина-
мична индикация работят на принципа на ди-
намичното възпроизвеждане на информаци-
ята, при който се използва инертността на чо-
вешкото зрение. В часовниковите устройства 
трябва да се извършат няколко вида нулира-
ния, в зависимост от това за какво ще бъде из-
ползван часовниковият механизъм. 

Запомнящи устройства  
Във всяко съвременно електронно часовни-

ково устройство полупроводниковите запом-
нящи интегрални схеми заемат основно място. 
Те предлагат редица предимства пред ферит-
ните памети, както по отношение на сигур-
ност, бързодействие и енергонезависимост, 
така и по отношение на цената. 

Цифрова индикация 
Системата за цифрова индикация на дадено 

устройство в по-широк смисъл, представлява 
не само съвкупност от индикаторни елементи, 
а и всички онези компоненти, които преработ-
ват двоичната информация в двоично-десе-
тична, дешифрират я и създават условия циф-
ровите индикаторни елементи да я представят 
безпогрешно. 

Токозахранващи устройства 
В часовниковите устройства се налага да 

се използват няколко вида захранване:  
− захранване на логическите интегрални 

схеми ТТL или МОS; 
− захранване на различните видове индика-

торни елементи; 
− захранване на електронните превключва-

тели; 
− захранване на спомагателните схемни ус-

тройства. 
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Измерване на температура 
Температурата е физична величина и за 

нейното измерване са нужни преобразуватели, 
които се наричат температурни сензори 
(Yamamoto, Togami, Yamaguchi, 2017). Тя е ос-
новен параметър в много процеси и затова се 
използват различни видове сензори, в зависи-
мост от приложението, околната среда, диапа-
зона на измерване, динамиката на изменение, 
химическата структура и конструкцията на 
приборите. Независимо от широкия производ-
ствен спектър, температурните преобразува-
тели могат да се разделят на няколко основни 
типа, според начина на преобразуване: термо-
електрически преобразуватели (термодвойки), 
терморезистори, полупроводникови темпера-
турни сензори, пирометри. 

Измерване на влажност 
По-съществено практическо значение имат 

следните методи за измерване на влажност на 
въздуха (Korotcenkov, 2020):  

• Психрометричният метод, основан на 
психрометричния ефект, т.е. на зависимостта 
на скоростта на изпаряване на влагата в окол-
ната среда от влажността на тази среда. Ско-
ростта на изпаряване е толкова по-голяма, кол-
кото е по-сух газът и обратно.  

• Метод на точката на оросяване, до ко-
ято е необходимо да се охлади (при постоянно 
налягане) ненаситеният въздух, за да се доведе 
до състояние на насищане. Като се установи 
температурата на точката на оросяване, по 
справочни таблици за наситената водна пара 
може да се определи абсолютната влажност.  

• Сорбционен метод, основан на използ-
ването на хигроскопични тела, свойствата, на 
които се изменят във функция от погълнатата 
влага. В зависимост от използвания за измер-
ване параметър на влагочувствителния еле-
мент могат да се разграничат следните разно-
видности на сорбционния метод: сорбци-
онно - деформационен, сорбционно -електро-
литен, сорбционно - електричен, сорбци-
онно - тегловен, сорбционно - термичен и др..  

 
Реализация 
 
Блокова схема на устройството 
Заложените функционални характеристики 

на часовника са следните: 
• резервирано захранване с NiMH или 

LiIon батерии с напрежение 3 V; 
• сензор, измерващ температура и влаж-

ност; 

• часовник за реално време (RTC – Real 
Time Clock); 

• дистанционно въвеждане на данни;  
• ръчно въвеждане на данни; 
• аларма; 
• стабилизирано захранващо напреже-

ние 5 V; 
• аналогово цифров преобразувател; 
• лесно програмируем микроконтролер. 

За да се осигурят всички тези функци-
онални възможности е проектирана след-
ната блокова схема (фиг. 2). 

 

 
Фиг. 2. Блокова схема на устройството 
 
Резервирано захранване 
За съхранение на данните при изключено 

захранването e необходимо резервирано зах-
ранване за ИС DS1307. За целта може да се из-
ползва акумулатор или батерия. В съвремен-
ните системи обикновено се използват лити-
еви батерии от тип CR2032/BR2032. 

Захранващ блок 
Захранващото напрежение на микроконт-

ролера може да варира от 2 до 5,5 V, но в по-
вечето случаи (включително и тук) се използва 
5 V. Тази стойност е удачна поради две при-
чини: може сравнително лесно да бъде полу-
чена с включване в схемата на популярния ста-
билизатор LM7805; сравнително голяма част 
от цифровите интегрални схеми (които могат 
да се свържат към микроконтролера и да рабо-
тят заедно с него) използват такова захран-
ване. 

Поради големите предимства на импулс-
ните стабилизатори на напрежение, (висок ко-
ефициент на полезно действие, широк диапа-
зон на регулиране, малки габаритни размери и 

https://scholar.google.bg/citations?user=XR3RNhAAAAAJ&hl=bg&oi=sra
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маса, ниска себестойност и др.) за преобразу-
ване на мрежовото напрежение от 220 V на 
12 V е използван импулсен преобразувател, 
модел: EEF 1200100E1BA. 

 
Обработка на данни и управление 
За обработка на данни и управление е из-

ползван микроконтролер Atmega 328P с 10bit 
АЦП (фиг. 3), който напълно покрива функци-
оналните изисквания. 

 
 
Фиг. 3. Общ вид на микроконтролер 

Atmega 328P 
 
Процесорът ATmega 328P е с ниска консу-

мация, CMOS 8-битов AVR микроконтролер с 
подобрена RISC архитектура. С изпълнението 
на сложни инструкции в един тактов цикъл, 
процесора ATmega 328P постига приблизи-
телно 1MIPS на MHz, което позволява оптими-
зация на консумираната енергия за сметка на 
скоростта на обработка на данни. 

Хардуерната периферия съдържа: 
− два 8-битови таймера; 
− един 16-битов таймер; 
− брояч в реално време с отделен осцила-

тор; 
− шест изходни PWM канала (широчинно 

импулсни канала); 
− шест входни 10-битови ADC канала; 
− два Master / Slave SPI сериен интерфейс; 
− един програмируем сериен USART; 
− двубайтов сериен интерфейс I2C; 
− програмируем таймер за часовник със са-

мостоятелен осцилатор; 
− един аналогов сравнителен чип.  

Техническите характеристики са: 
− 23 програмируеми входно/изходни ли-

нии; 28 пинов корпус; 
− работно напрежение: 1,8 ÷ 5,5 V; 
− температурен диапазон: - 40 °С ÷ 105 °С; 
− обем на Flash-памет: 32 KB; 

− обем на SRAM-памет: 2 KB; 
− обем на EEPROM-памет: 1 KB; 
− тактова честота: до 20 MHz; 
− консумирана мощност при 1 MHz, 1,8 V, 

25 °C: 
 Активен режим 0,2 mA;  
 Режим на изключване 0,1 μA;  
 Режим на пестене на енергия 

0,75 μA.  
Микроконтролерът може да бъде програ-

миран с безплатен софтуер (Open Source), като 
се използват множество съществуващи библи-
отечни файлове. Използват се „C“ компила-
тори за тази архитектура, което позволява 
програмиране от високо ниво. Микроконтро-
лер Atmega 328P е снабден с буутлоудър, ко-
ето улеснява записа на програми във флаш па-
метта и позволява програмиране с помощта на 
компютър, чрез изведени изводи (Rx, Tx, 
Reset) без да се налага да се вади чипа. За прог-
раматор е използвана платформата на Arduino 
(фиг. 4).  

 
Фиг. 4. Общ изглед на Arduino Uno с мик-

роконтролер Atmega 328P 
 

Сензорна част 
За измерване на температура и относителна 

влажност се използва преобразувател тип 
DHT22. Той съчетава сензори за температура 
и влажност с калибриран цифров изходен сиг-
нал. С помощта на технологията за подобря-
ване на дискретния сигнал, както и стабилната 
работа на сензорите се осигурява висока на-
деждност на елемента.  

DHT22 измерва влажност по резистивен 
метод, а за измерване на температурата се из-
ползва термистор (NTC). Свързва се с 8-битов 
микроконтролер. Захранва се с напрежение от 
3,3 V до 6 V. Комуникацията със сензора се 
осъществява по One Wire интерфейс – фиг. 5. 
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Фиг. 5 Схема на свързване на сензор 

DHT22 към микроконтролера 
 

Електрически характеристики на DHT22:  
 захранващо напрежение (3 ÷ 5,5) V; 
 максимална консумация 2,5 mA; 
 средна консумация (0,2 ÷ 1,0) mA;  
 консумация в стендбай режим (100 ÷ 

150) μA; 
 допустима грешка при измерване на 

температура ± 0,2 °С; 
 допустима грешка при измерване отно-

сителна влажност ± 2 %; 
 измервателен обхват на сензор за тем-

пература - 40 ÷ 125 °С; 
 измервателен обхват на сензор за отно-

сителна влажност 0 ÷ 100 %; 
Часовник за измерване реално време 

DS1307 
 DS1307 е удобна за употреба интегрална 
схема за часовник за реално време, използваща 
двупроводен I2C протокол за връзка. Календа-
рът съдържа информация за секунди, минути, 
часове, ден, дата, месец и година. Крайната 
дата на месеца се коригира автоматично за ме-
сеци с по-малко от 31 дни, включително корек-
ции за преходен период. Часовникът работи в 
24-часов или 12-часов формат с индикатор 
AM/PM. DS1307 има вградена схема за сигна-
лизация, която открива неизправности в зах-
ранването и автоматично превключва към ре-
зервното захранване. Схемата на свързване по-
казана на фиг. 6. 

 
Фиг. 6. Схема на свързване на ИС DS1307 

към микроконтролера 
 

Дистанционно въвеждане на данни 
 За дистанционно въвеждане на данните на 
часовника, се използва четири канален безжи-
чен предавател IC SC2262/PT2262 и приемник 
с цифрови изходи (SC2272/PT2272). Модулът 
е на производителя „MEAN WELL”. Комуни-
кацията се извършва с амплитудна модулация 
на честота 315 MHz с фиксиран код.  

Управление на LED дисплей с ИС 
MAX7219 

ИС MAX7219 е подходяща за управление 
на матрици 8х8, 8 броя 7-сегментни дисплея 
или до 64 отделни LED (с общ катод) със се-
риен вход/изход, позволяващ каскадно свърз-
ване на няколко модула. Свързването е с трип-
роводен интерфейс – фиг. 7 
 

 
 

Фиг. 7. Схема на свързване на ИС 
MAX7219 
 
Основните характеристики на ИС са:  
 10 MHz сериен интерфейс; 
 индивидуален LED контрол на сегмен-

тите; 
 избор на декодиране / без декодиране 

на цифри; 
 изключване с ниска мощност 150 μА; 
 тест на дисплея (включва всички све-

тодиоди); 
 контрол на яркостта; 
 LED дисплей с общ катод. 
Индикатори 
За визуализиране на час, минути и секунди 

се използва седемсегментен индикатор (общ 
катод) тип FJS18101AH, а за ден, месец, го-
дина, температура и влажност – индикатор тип 
KYX-5202AS/BS. 

Принципната електрическа схема на уст-
ройството е представена на фиг. 8. и фиг. 9. 



68 

 
 
Фиг. 8. Принципна електрическа схема на часовника – захранваща, управляваща и сензорна част 

 
 
Фиг. 9. Принципна електрическа схема на часовника – индикаторна част 

 
На фиг. 10 е представен прототип на часов-

ника в завършен вид. 
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Фиг. 10. Общ изглед на завършения прото-
тип на LED часовника 

 
Заключение 
 
Предложено е алтернативно технически ре-

шение на LED електронен стенен часовник с 
възможност за отчитане на околна темпера-
тура и относителна влажност на базата на мик-
роконтролер Atmega 328P. Синтезирана е бло-
кова и принципна електрическа схема на уст-
ройството, като преди да се премине към фи-
зическото асемблиране е направена софтуерна 
симулация и е изграден прототип на универ-
сална Bread Board платка. 
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ОЧИСТВАНЕ НА СРЕДНОДЕСТИЛАТНИ КОМПОНЕНТИ ЧРЕЗ АЛТЕРНАТИВЕН 
МЕТОД 

 
Милена Димитрова, Йорданка Ташева 

 
PURIFICATION OF MIDDLE DISTTILATED COMPONENTS BY ALTERNATIVE 

METHOD 
 

Milena Dimitrova, Yordanka Tasheva 
 

ABSTRACT: As a result of more and more strict directives of the European Union (EU) and EPA 
(Environmental Protection Agency, USA) the maximum allowed sulphur levels of fuels need to be reduced 
significantly. These mandatory specifications lower the emission and еmmission of sulphur dioxide (SO2) 
dramatically and enable catalytic exhaust after treatments in mobile applications. 

In this work we considered an alternative method for purification of middle distillated components from 
unlikely compounds such as sulphur and arene. 

Key words: gas oil, environment, purification, alternative methods  
 
Въведение 
 
Значението на нефта и природния газ за 

стопанския живот на нашата планета е изклю-
чително. Сега без тях човечеството трудно би 
се справило, тъй като нефтът осигурява около 
40%, а природният газ около 23% от първич-
ните енергийни ресурси (ПЕР) на света. Освен 
като важен енергиен източник, те са и основна 
суровина за химическата и други промишле-
ности. Завладяването на ресурсите от нефт и 
природен газ е един от основните фактори в 
световната политика и са пораждали много во-
енни конфликти, политически и икономически 
кризи [1]. 

Нефтът има огромна роля за развитието на 
научно-техническия прогрес във всички об-
ласти на човешката дейност. Той е източник на 
енергия за промишлеността, транспорта, селс-
кото стопанство и т.н. От общото количество 
продукти, получавани от нефта 85% се изпол-
зват като моторни и други видове горива. Днес 
обаче той надхвърля значението си на главен 
енергиен източник. Той е суровина за получа-
ване на много други нефтени и химични про-
дукти [2]. 

Икономията на нефта и замяната му с други 
източници на енергия поставя пред нефтопре-
работващата промишленост глобалния проб-
лем за най-рационалното преработване на 

нефта с цел да се получат максимално коли-
чество горива и други нефтени продукти и су-
ровини за нефтохимичния синтез. Количест-
вото на изгаряния нефт,  като енергийно го-
риво под формата на остатъчно котелно го-
риво постепенно намалява. 

От друга страна присъствието на серни и 
други хетеросъединения, както и на аренови 
въглеводороди и смоли в горивата е нежела-
телно, поради което във всички страни в света 
се предприемат законодателни и други мероп-
риятия за ограничаване съдържанието на сяра, 
аренови въглеводороди  и смолисти продукти 
в тях. В Република България са утвърдени 
норми за качествата на дизеловите моторни 
горива, газьолите за промишлени и комунални 
цели, леките корабни горива, корабните дести-
лати и котелните горива, съответстващи на 
тези в Европейския съюз [4-6].  

Съгласно ПМС 156/15.07.2003,изм. и до-
пълн., ДВ, бр.63/31.07.2018 изискванията за 
съдържание на сяра в дизеловите горива е 10 
ppm, а за газьол за промишлени и комунални 
цели   е под 0,1%, 0,02 % и 0,01% [5] . 

В тази връзка се развиват и нови техноло-
гии за получаване и очистване на среднодести-
латните горива. Присъствието на серни съеди-
нения в горивата е нежелателно, тъй като 
силно влошават експлоатационните и еколо-
гични качества. 



71 

В настоящата статия се разглежда възмож-
ността за очистване на газьолеви компоненти 
от серни аренови съединения до постигане на 
изискванията, както на Европейските, така и 
на българското законодателство за газьол за 
извънпътна и тракторна техника чрез прила-
гане на процеси на лабораторно окисление. 

 
Експериментална част 
 
Като суровини бяха използвани газьолеви 

фракции от български петрол, получени от 
първично преработване, които бяха охаракте-
ризирани първоначално физикохимично. По-
лучените резултати са представени в лит. 7,8. 

Върху така избраните суровини беше въз-
действано съответно с окислителни смеси, а 
именно водороден пероксид:мравчена кисе-
лина и водороден пероксид: оцетна киселина в 
различно съотношение, вариращо от 1: 4 до 
4:1. Методиката на окисление, температура, 
налягане, съотношение и време на контакт на 
отделните лабораторни опити, както и получе-
ните резултати за намалението на съдържани-
ето на сяра и аренови съединения (вкл. и поли-
циклични арени) са описани в предходни ра-
боти 7, 8. 

Въз основа на предходни изследвания, ли-
тературни данни и не на последно място про-
мишлено приложение на алтернативните про-
цеси на очистване на среднодестилатни фрак-
ции и компоненти от нежелани съединеиния, 
ние комбинирахме процесите на окисление и 
екстракция. Методиките на работа са предста-
вени в 7. Изследвано беше влиянието на тем-
пературата върху степента на извличане на 
серните и аренови съединения. 

 
Резултати и обсъждане 
 
Доказано е, че при използването на метода 

на окисление за рафиниране на изследваните 
от нас газьолеви фракции води до намаление 
на  съдържанието на серните съединения и 
аренови въглеводороди. Оптимални условия 
на процеса представляват температура  – 120 
ºС, съотношение моделна смес:окислителна 
смес = 1:3 и времетраене  – 6 часа.  

При използване на окислителния метод на 
очистване  на газьолеви фракции от нежелани 
компоненти се получават рафинати отгова-
рящи на изискванията на Европейските и бъл-
гарски стандарти.  При използването на окис-
лител водороден пероксид в среда на оцетна 
киселина и катализатор  калиев перманганат 

намалението на серни съединения, аренови 
въглеводороди и полициклични арени е по-ви-
соко, спрямо това при използване, като среда 
на мравчена киселина. 

При изследване възможността за премах-
ване на серните съединения чрез окисление 
добри резултати са отчетени при използване 
на окислителна смес водороден пероксид-
мравчена киселина в съотношение 1:3, темпе-
ратура 90 ˚С, време на контакт – 30 min. Про-
цесът протича бързо с повишаване на темпера-
турата до 100 ˚С и отделяне на газ и промяна 
на цвета на реакционната смес от безцветна до 
тъмножълта. 

Добри резултати са получени и с втората 
окислителна смес: водороден пероксид-оцетна 
киселина в съотношение 1:4, температура 90 
˚С, време на контакт – 60 min. Реакцията се ха-
рактеризира без повишаване на температурата 
на реакционната смес и отделяне на газове. 

Най-ефективно очистване от серни съеди-
нения се получава при окисление със окисли-
телна смес: водороден пероксид:оцетна кисе-
лина в съотношение 1:4, температура - 80 ˚С, 
продължителност на процеса – 5 часа. 

Получените резултати показват, че пови-
шаването на температурата от 90 до 120 ˚С не 
оказват влияние върху процеса на намаление 
на серните съединения, докато увеличаването 
на количеството на оцетна киселина влияе 
благоприятно на процеса на окисление на сер-
ните съединения. 

Изследвано беше също така изменението на 
съдържанието на сяра от времето на контакт 
при окисление на изследваните от нас средно-
дестилатни газьолеви компоненти. Получе-
ните зависимости са представени на фигури от 
1 до 4. 
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Фиг. 1. Изменение на съдържанието на сяра от 
времето на контакт при окисление на средно-
дестилатен газьолев компонент П-1 
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Фиг. 2. Изменение на съдържанието на 

сяра от времето на контакт при окисление на 
среднодестилатен газьолев компонент П-3 
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Фиг. 3. Изменение на съдържанието на 

сяра от времето на контакт при окисление на 
среднодестилатен газьолев компонент П-4 

От направените зависимости са изведени 
следните уравнения, представени в следва-
щата таблица.  

 
Таблица1. Уравнения, описващи зависимостите за изменение 

 Уравнение R2 

П
-1 

y = 437.7 -2.0365.x-3.3357.x2-0.1222.x3 0.99 
y=562.3+2.0365.x+3.3357.x2-0.1222.x3 

П
-3 

y = 557.7429 -75.2131.x+6.7155.x2-0.25.x3 0.98 
y=442.2571+75.2131.x-6.7155.x2+0.25.x3 

П
-4 y = 570 -80.0464.x+11.525.x2-0.8.x3 0.99 

Изследвано беше и влиянието на темпера-
турата върху степента на извличане на серните 
и аренови въглевододроди при окислително-
екстракционния метод. На следващите фигури 
са представени получените резултати. 
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Фиг.3. Влияние на температурата върху 

степента на извличане на серните съединения 
и аренови въглеводороди при окислително ек-
стракционно очистване с N-метилпиролидон, 
съотношение изследвана суровина:разтвори-
тел = 1:1; 1:2 
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Фиг.4. Влияние на температурата върху степента на извличане на серните съединения и аре-

нови въглеводороди при окислително екстракционно очистване с фурфурал, съотношение изс-
ледвана суровина:разтворител = 1:1; 1:2 

 
Заключение 
 
С цел очистване на среднодестилатни ком-

поненти от нежелани съединия – серни и аре-
нови въглеводороди е приложен процеса на 
окисление, както и комбиниран лабораторен 
процес на окислително-екстракционно очист-
ване с два полярни разтворителя. На процеса 
на окисление е изледвано влиянието на вре-
мето на контакт върху извличането на серни 
съединения, както и са изведени моделни 
уравнения, описващи процеса на очистване.  

Изследвано е също така влиянието на тем-
пературата върху степента на извличане на 
серните съединения и аренови въглеводороди 
при окислително – екстракционно очистване 
на изследваната от нас суровина П-1, съот-
ветно с разтворители  N-метил пиролидон и 
фурфурал в съотношение суровина:разтвори-
тел = 1:1 и 1:2. 

Доказано е, че чрез използваният алтерна-
тивен метод за очистване на среднодестилатни 
газьолеви компопонети могат да се постигнат 
българските и европейските изисквания за съ-
държание на сяра и арени за получаване на га-
зьолев компонент за извънпътна и тракторна 
техника. 
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ОСНОВНИ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ ЗА  
ПРОИЗВОДСТВОТО ИМ 

 
Калоян Иванов 

 
BASIC THERMOELECTRIC MATERIALS AND METHODS FOR THEIR PRODUCTION 

 
Kaloyan Ivanov 

 
ABSTRACT: The factors that most determines the high efficiency of thermoelectric modules (Peltier / Seebeck 

modules) are the materials from which they are made of. The purpose of the current paper is to review the basic, 
established thermoelectric materials, especially in terms of their chemical composition, and to announce the new 
directions in which they develop. We examine the materials used - in the making of the branches of thermocouples, 
in the manufacturing of the working surfaces (sides) of the thermoelectric modules, and the solders making the 
electrical and thermal connection between them. The main methods for the production of thermoelectrics are 
briefly presented. 

Key words: thermoelectric materials, production methods of thermoelectrics, Peltier / Seebeck modules 
 

Въведение 
 
Ефективността на термоелектрическите 

преобразуватели на енергия в най-голяма сте-
пен се определя от качествата на материалите, 
от които те са изградени. Върху тези качества 
влияят най-вече електрическата проводимост 
на материала, топлопроводимостта  и коефи-
циентът на Зеебек, които се изменят с промяна 
на температурата [40]. Моделиране нато на 
термоелектрическите елементи и системи 
води до оптимизиране на тези основни пара-
метри и до повишаване на тяхната производи-
телност [3, 4]. 

 
Ефективността на термоелектрическия ма-

териал се характеризира с безразмерната вели-
чина – качествен фактор zT (срещан в литера-
турата и като Figure of merit). Най-общо ка-
зано, тази величина се използва за характери-
зиране на производителността на устройство, 
система или метод спрямо неговите алтерна-
тиви. Максималната ефективност в процеса на 
преобразуване на енергия (както за производ-
ство на енергия, така и за охлаждане) се дефи-
нира от стойността на качествения фактор zT
на термоелектрическите материали [14, 20, 36, 
37, 38, 42]: 

2

,SzT Tσ
κ

=  (1) 

 

където: S е коефициент на Зеебек; σ  – елект-
ропроводимост на материала; κ –топлопрово-
димост на материала; T – температурата. 
 

Халкогениди на бисмута и техните нано 
структури 
 

Материали като 2 3Bi Te  и 2 3Bi Se  съдържат 
някои от най-добре представящите се термое-
лектрици с температурно независима стой-
ност ,zT  между 0,8 и 1,0 [7]. Нано структури-
ране на тези материали за получаване на мно-
гопластова супер решетъчна структура на ре-
дуващи се 2 3Bi Te  и 2 3Bi Se  слоя създава мате-
риал, в рамките на който има добра електри-
ческа проводимост, но перпендикулярно на 
който топлопроводимостта е лоша. Резултатът 
е подобрен качествен фактор (~2,4 при стайна 
температура за P-тип) [41].  

Бисмут телуридът и неговите твърди разт-
вори са добри термоелектрически материали 
при стайна температура и затова са подходящи 
за хладилни приложения. 

Необходимата концентрация на токоноси-
тели се получава чрез избиране на нестехио-
метричен състав, който се постига чрез въвеж-
дане на излишък от атоми на бисмут или телур 
в първична стопилка или чрез примеси с до-
бавки. Някои възможни добавки са халогени и 
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атоми от IV и V група. Поради малкия диапа-
зон (0,16 eV) 2 3Bi Te  е частично дегенериран и 
съответното ниво на Ферми трябва да бъде 
близо до минималната зона на проводимост 
при стайна температура. Размерът на забране-
ната зона означава, че 2 3Bi Te  има висока вът-
решна концентрация на токоносители. Следо-
вателно, малките стехиометрични отклонения 
не могат да бъдат пренебрегвани. Използва-
нето на телуридни съединения е ограничено от 
токсичността и рядкостта на телура [35]. На 
фигура 2.4 са представени две микрографии на 
P-тип полупроводник (а) и N-тип полупровод-
ник (b). 
 

 
 
 

 
 
Фиг. 1. Микрографии на електро-депози-

ран; a) P-тип (Sb1–xBix)2Te3; b) N-тип Bi2Te3. 

 
Оловен телурид 

 
Сплави от олово и телурид ( ) ,PbTe  леги-

рани с талий постигат zT от 1,5 при темпера-
тура 500 °C [11]. При легиране на тази сплав с 
натрий могат да бъдат постигнати още по-ви-
соки стойности за zT ~ 1,8 при температура 
577 °C [46, 47]. Талият и натрият променят 
електронната структура на кристала, увелича-
вайки електронната проводимост. Според про-
учванията селенът увеличава електрическата 
проводимост и намалява топлопроводимостта. 
През 2012 г. екип от учени използва PbTe , за 
да преобразува 15 ÷ 20% от отпадъчната топ-
лина в електричество, достигайки zT от 2,2, 
което според тях е най-високото отчетено до 
момента [5, 32]. 

 
Съединения на магнезий и елементи от 

IV-та група 
 

Съединения на Mg2 BIV (където 
BIV , ,Si Ge Sn= ) и техните твърди разтвори са 
добри термоелектрически материали и тех-
ните стойности на качествен фактор са срав-
ними с тези на установените материали. Мето-
дите за производството им се основават на ди-
ректно съвместно топене, но се използвано и 
механично легиране. По време на синтеза 
трябва да се вземат предвид загубите на маг-
незий поради изпаряване и сегрегация на ком-
понентите (особено за Mg2Sn). Методите за на-
сочена кристализация могат да произведат 
единични кристали от Mg2Si. Те по същество 
имат N-тип проводимост, но при легиране 
със , ,Sn Ga Ag  или ,Li  се получават материали 
от P-тип [12]. Твърдите разтвори и легираните 
съединения трябва да бъдат отгряти, за да се 
получат хомогенни проби – с еднакви свойс-
тва всички кристалографски направления. При 
температура 527 °C съединението Mg2 Si0.55-

x Sn0.4 Ge0.05 Bix има стойност за zT от поря-
дъка на 1,4 [18]. 

 
Скутерудитни термоелектрици 

 
Скутерудита е кобалтов арсениден мине-

рал, съдържащ променливи количества никел 
и желязо, заместващи кобалта с обща фор-
мула 3 ,CoAs  и представлява перспективен 
термоелектрически материал. Скутерудитите 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Magnesium_silicide&usg=ALkJrhhjUZPQ-APc2fNyTrYqAb03iXSmMg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Thermoelectric_materials&usg=ALkJrhg5pkDCiBNTpDtaWoWm1_wjD5hweQ#cite_note-28
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Thermoelectric_materials&usg=ALkJrhg5pkDCiBNTpDtaWoWm1_wjD5hweQ#cite_note-29
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имат химичен състав LM4 X12, където L е ряд-
коземен метал (незадължителен компонент), 
M е преходен метал и X е металоид, елемент от 
V-та група като фосфор, антимон или арсен. 
Тези материали показват 1zT >  и потенци-
ално могат да бъдат използвани в многостъ-
пални термоелектрически устройства [35]. 
Тези материали съдържат празнини, които мо-
гат да бъдат запълнени с йони с ниска коорди-
нация (обикновено рядкоземни елементи) за 
намаляване на топлопроводимостта чрез про-
изводство на източници за решетъчно фо-
нонно разсейване, без да се намалява електри-
ческата проводимост [27]. Възможно е също 
така да се намали топлопроводимостта в ску-
терудит, без да се запълнят тези празнини, 
като се използва специална архитектура, съ-
държаща нано и микропори [17]. 

НАСА разработва радиоизотопен термое-
лектрически генератор, с термодвойки напра-
вени от скутерудит, който може да функцио-
нира с по-малка температурна разлика от се-
гашните конструкции базирани на телура [15]. 

 
Оксидни термоелектрици 

 
Оксидни съединения 

като ( ) ( )3 n m
SrTiO SrO  имат слоести свръх ре-

шетъчни структури, които ги правят перспек-
тивни кандидати за използване в термоелект-
рически устройства с висока температура [35]. 
Тези материали проявяват ниска топлопрово-
димост перпендикулярно на слоевете, като съ-
щевременно поддържат добра електронна про-
водимост в слоевете. Техните стойности на ка-
чествен фактор могат да достигнат 2,4 за епи-
таксиален 3SrTiO  и повишената им термична 
стабилност, в сравнение с конвенционалните 
бисмутови съединения, ги прави превъзходни 
високотемпературни термоелектрици [29]. 

Интересът към оксидите като термоелект-
рически материали се събуди отново през 
1997 г., когато беше отчетена сравнително ви-
сока термоелектрическа мощност 
за 42NaCo O  [21, 29, 35]. Освен термичната им 
стабилност, други предимства на оксидите са 
тяхната ниска токсичност и висока устойчи-
вост на окисляване. Едновременният контрол 
както на електрическата, така и на фононната 
система може да изисква наноструктурирани 
материали. Слоестият 3 94Ca Co O  показва 
стойности на zT от порядъка 1,4 ÷ 2,7 при 
627 °C [29]. Ако слоевете в даден материал 

имат една и съща стехиометрия, те ще бъдат 
подредени така, че същите атоми да не са раз-
положени отгоре на всеки други, възпрепятст-
ващи фононната проводимост перпендику-
лярно на слоевете [35]. Напоследък оксидните 
термоелектрици спечелиха много внимание, 
така че обхватът на обещаващи материали 
драстично се увеличи. Новите членове на това 
семейство включват ZnO  [29] 2MnO , [23] и 

2NbO  [25, 30]. 
 
Half-Heusler сплави 

 
Полу-Хеслеровите /Half-Heusler (HH)/ 

сплави имат голям потенциал при високо тем-
пературни приложения за генериране на енер-
гия. Примерите за тези сплави включват 

, , .NbFeSb NbCoSn VFeSb  Те имат кубична струк-
тура от тип ,MgAgAs  образувана от три вза-
имно проникващи се в центъра кубични ре-
шетки. Възможността за заместване на която и 
да е от тези три подрешетки отваря вратите за 
голямо разнообразие от съединения, които мо-
гат да бъдат синтезирани. Използват се раз-
лични атомни замествания, за да се намали 
топлопроводимостта и да се повиши електри-
ческата проводимост [13]. Преди това качест-
веният фактор не може да достигне стойност 
повече от 0,5 за P-тип и 0,8 за N-тип ХХ съе-
динение. Въпреки това, през последните ня-
колко години, изследователите успяха да пос-
тигнат 1zT ≈  както за N-тип, така и за P-тип 
[13]. Нано зърнестите структури са един от 
подходите, използвани за понижаване на топ-
лопроводимостта чрез разпръскване на фоно-
ните, в граничните области [45]. 

 
Органични материали 

 
Органичните материали са атрактивни 

термоелектрически материали поради нис-
кото им тегло, гъвкавост и биоразгради-
мост. Въпреки това, стойността на качест-
веният им фактор все още е твърде ниска 
за търговски приложения ( 0,42)zT ≈  по-
ради лошата електрическа проводимост 
[31]. 

 
Силициево-германиеви съединения 

 
Насипният силиций показва нисък качест-

вен фактор от порядъка на ~ 0,01 поради висо-
ката си топлопроводимост. Въпреки 
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това, zT  може да достигне 0,6 в силициеви 
нанопроводници, които запазват високата 
електрическа проводимост на легиран сили-
ций, но намаляват топлопроводимостта по-
ради повишено разсейване на фонони върху 
техните обширни повърхности и ниско нап-
речно сечение [49]. 

Комбинирането на силиций и германий  
позволява да се запази висока електрическа 
проводимост на двата компонента и да се на-
мали топлопроводимостта. Редукцията произ-
лиза от допълнително разсейване поради 
много различни решетъчни (фононови) свойс-
тва на Si  и Ge  [26]. В резултат на това сили-
циево-германиевите сплави в момента са най-
добрите термоелектрически материали при 
температури около 1000 °C и поради това се 
използват в някои радиоизотопни термоелект-
рически генератори (РТГ) (по-специално в 
MHW-RTG и GPHS-RTG използвани за кос-
мически мисии) и други приложения с висока 
температура, като например оползотворяване 
на отпадъчната топлина. Приложимостта на 
силициево-германиевите сплави е ограничена 
от високата им цена и умерените стойности на 
качественият фактор (~ 0,7), но 
обаче zT  може да се увеличи до 1 ÷ 2 в нанос-
труктурите на SiGe  поради намаляването на 
топлопроводимостта [16]. 

 
Аморфни материали 

 
През 2002 г. учените Нолас и Голдсмид из-

лизат с предложение, че системите с фононен 
среден свободен пробег, по-голям от свобод-
ния пробег на носителя на заряда, могат да 
проявят повишена термоелектрическа ефек-
тивност [28]. Това може да се реализира в 
аморфни термоелектрици и скоро те се пре-
върнаха в център на много изследвания. Тази 
новаторска идея е осъществена в Cu Ge Te− −  
[9], 2NbO  [24], In Ga Zn O− − −  [8], 
Zr Ni Sn− −  [51], Si Au−  [39] и 
Ti Pb V O− − −  [33], аморфни системи. Трябва 
да се отбележи, че моделирането на транспор-
тни свойства е сложен процес, без да се нару-
шава структурата на материала, така че дизай-
нът на аморфни термоелектрици е в начален 
стадий. 

 
Функционално градуирани материали 

 
Функционално градуираните материали 

позволяват да се подобри ефективността на 

преобразуване на съществуващите термоелек-
трици. Тези материали имат нееднакво разпре-
деление на концентрацията на токоносители, а 
в някои случаи и състав на твърд разтвор. При 
приложения за производство на енергия тем-
пературната разлика може да бъде няколкосто-
тин градуса и затова устройствата, изработени 
от хомогенни материали, имат част, която ра-
боти при температура, при която качественият 
фактор е със значително по-ниска от макси-
малната си стойност. Този проблем може да 
бъде решен чрез използване на материали, чи-
ито транспортни свойства варират по дължи-
ната им, като по този начин позволяват същес-
твени подобрения на работната ефективност 
при големи температурни разлики. Това е въз-
можно при функционално градуираните мате-
риали, тъй като те имат променлива концент-
рация на токоносители по дължината на мате-
риала, която е оптимизирана за операции в оп-
ределен температурен диапазон [34, 35]. 

 
Калаен селенид 

 
През 2014 г. изследователи от откриват, че 

калаеният селенид ( )SnSe  има качествен фак-
тор от 2,6 по протежение на оста на единич-
ната клетка [50]. Това е най-високата стой-
ност, отчетена до момента. Тази висока стой-
ност на zT  се дължи на изключително ниска 
топлопроводимост, открита в решетката на 

.SnSe  По-конкретно, SnSe  има решетъчна 
топлопроводимост от 0,2 W/(m. K), което е 
много по-ниско от отчетените по-рано стой-
ности от 0,5 W/(m. K). Калаеният селенид про-
явява различни стойности на zT  в различните 
направления – от 2.3 ± 0.3 по оста x и 
от 0,8 ± 0,2 по оста y. Тези отлични качества са 
получени при повишени температури, по-кон-
кретно 650 °C. Коефициентът на мощност, 
електропроводимостта и топлинната проводи-
мост достигат оптималните си стойности при 
или над 477 °C и се задържат при по-високи 
температури. 

Една особена пречка за по-нататъшното 
развитие на калаеният селединд е, че той има 
сравнително ниска концентрация на токоноси-
тели – приблизително 1017cm3. Допълнително 
усложняване на този проблем е фактът, 
че SnSe  има малък потенциал за легиране. 
Въпреки това, такива монокристални матери-
али страдат от невъзможност да се направят 
полезни устройства поради тяхната крехкост, 
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както и от тесния диапазон на температурите, 
където zT  се отчита като висок. 

 
Графен 

 
Графенът е известен с високата си електри-

ческа проводимост и коефициент на Зеебек 
при стайна температура [2, 22]. От термоелек-
трическа гледна точка обаче, топлопроводи-
мостта му е значително висока, което от своя 
страна ограничава .zT  Съществуват следните 
няколко подхода за намаляване на топлопро-
водимостта на графена: 
1) Легиране с въглеродни изотопи за об-

разуване на изотопна хетерофункция, като 
въглерод 12С и 13С. Тези изотопи притежават 
различно несъвпадение на честотата на фоно-
ните, което води до разсейване на топлоноси-
телите. Доказано е, че този подход не влияе 
нито на коефициента на мощност, нито на 
електрическата проводимост [1]. 
2) Гънките и пукнатините в графеновата 

структура допринасят за намаляването на топ-
лопроводимостта. Отчетените стойности на 
топлопроводимост на суспендиран графен с 
размер 3,8 µm са много високи и в широк диа-
пазон от 1500 ÷ 5000 W/(m.K). Скорошно про-
учване приписва това на микроструктурните 
дефекти, налични в графена, като гънки и пук-
натини, които могат да намалят топлопрово-
димостта с 27% [6]. Тези дефекти помагат за 
разпръскване на фонони. 
3) Въвеждане на дефекти с техники като 

третиране с кислородна плазма. По-системен 
начин за въвеждане на дефекти в структурата 
на графена се осъществява чрез O2 плазмена 
обработка. В крайна сметка пробата графен ще 
съдържа дупки, разположени и номерирани 

според интензитета на плазмата. Качественият 
фактор на графена е подобрен от 1 до стойност 
2,6, когато плътността на дефектите се повиши 
от 0,04 до 2,5 (това число е индекс на дефект-
ната плътност и обикновено се дава в сравне-
ние със съответната стойност на необработе-
ния графен, т.е. 0,04 в този случай). Незави-
симо от това, тази техника би намалила и елек-
трическата проводимост, което може да се за-
пази непроменено, ако параметрите на плазме-
ната обработка са оптимизирани [2]. 
4) Функционализиране на графена чрез 

кислород. Термичното поведение на графено-
вия оксид не е проучено задълбочено в сравне-
ние с неговия аналог графена. Функционал-
ната теория за плътността, показва че добавя-
нето на кислород към решетката на графен на-
малява значително неговата топлопроводи-
мост поради ефекта на разсейване на фоно-
ните. Разсейването на фононите е резултат 
както от акустично несъответствие, така и от 
намалена симетрия в графеновата структура 
след легиране с кислород. Намаляването на 
топлопроводимостта лесно може да надхвърли 
50% при този подход [22]. 

 
Материали за изработване на страните 

на термоелектрически модули 
 

За производство на страните (плочите) на 
ТЕМ най-широко приложение са намерили 
следните материалите на основата на алуми-
ниева керамика – Al2O3, SiC, AlN. Основните 
параметри, които ги характеризират са дадени 
в таблица 1. 

Класически материали за изработката на 
комутационните пластини (контактите) на 
термодвойките са – Cu, Al и Ni, а за някой по-
специални приложения и Au, Ag. 

 
Таблица 1. Основни характеристики на алуминиевата керамика използвана за изработване на 

страните на термоелектрическите модули 
 

Параметър: Дименсия: AlN 100% Al2O3 100% Al2O3 96% 
Топлопроводимост – κ W(m.K) > 170 30 24 
Термично разширение – αL μm/K 4,8 7,2 7 
Електрическо съпротивление – ρ Ω/cm > 1014 > 1014 > 1014 

 
Материали за спойките на термодвой-

ките на термоелектрически модули 
 

Припоят, чрез който се осъществява връз-
ката на клоновете на термодвойките към кому-
тационните пластини трябва да отговаря ед-
новременно на четири основно условия: 

— Осигуряване на добра електрическа 
връзка – висока електропроводимост; 

— Обезпечаване на преноса на топлина през 
модула – висока топлопроводимост; 

— Притежаване на достатъчна механична 
якост; 
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— Точка на топене под максималната темпе-
ратура на горещата страна на модула. 

Основните материали за спойките: са ка-
лай, антимон, олово, злато и др. Основните съ-
отношения и температурни параметри, които 
ги характеризират са дадени в таблица 2. 

 
Таблица 2. Основните материали за спойките на термоелектрическите модули 

 
Материали: Съотношение: Температура: 

калай – антимон SnSb (95% – 5%) 230 °C 
злато – калай AuSn (80% – 20%) 280 °C 
олово – калай PbSn (37% – 63%) 183 °C 
бисмут – калай BiSn (57% – 43%) 138 °C 

 
Методи за производство и изисквания 

към термоелектрически материали 
 

Методите за производство на тези матери-
али могат да бъдат разделени на техники, ба-
зирани на растеж на прах и кристали [44]. Тех-
ники на прахообразна основа предлагат от-
лична способност да контролират и поддържат 
желаното разпределение на носителя, размера 
на частиците и състава [48]. В техниките за 
растеж на кристали лепилата често се смесват 
със стопилка, но може да се използва и дифу-
зия от газообразна фаза [10]. В зоните на то-
пене дисковете от различни материали се под-
реждат един върху друг и след това материа-
лите се смесват помежду си. При праховите 
техники или различни прахове се смесват с 
различно съотношение преди топене или се 
намират в различни слоеве като стек преди 
пресоване и топене. 

Има приложения, като например охлаж-
дане на електронни вериги, където се изискват 
тънки филми. Следователно термоелектричес-
ките материали могат да се синтезират и чрез 
техники за физическо отлагане на пари (PVD). 
Друга причина за използването на тези методи 
е проектирането на тези фази и предоставя-
нето на насоки за групови приложения. 

Значителното подобрение на техниките за 
3D принтиране прави възможно термоелект-
рическите материали, изготвени от мастила за 
3D печат, които обикновено се синтезират 
чрез разпръскване на неорганични прахове до 
органичен разтворител или суспензия [19]. 
Термоелектрическите продукти са изработени 
от специални материали, които абсорбират 
топлината и създават електричество. Изисква-
нето за наличието на сложни геометрии, които 
се вписват в плътно ограничени пространства, 
прави 3D печат идеалната производствена тех-
ника [43]. Също така материалите за печат, ко-
ито демонстрират добра механична гъвкавост, 

биха могли да бъдат използвани за носими тер-
моелектрически модули, които превръщат 
енергията на тялото в електричество. 

Могат да се формулират следните основни 
изисквания към термоелектрическите матери-
али, осигуряващи получаването на големи 
стойности на термоелектрическата ефектив-
ност и голям К.П.Д. на термоелектрическите 
устройства: 

— Наличие на голяма ефективна маса при 
възможно най-голяма подвижност на токоно-
сителите; 

— Малка решетъчна топлопроводимост; 
— Осигуряване на възможно най-малко 

намаление на подвижността при средни и ви-
соки температури, т.е., осъществяване на раз-
сейване от йонизирани примеси в доста широк 
температурен интервал; 

— Използване на примесни полупровод-
ници с малка енергия на йонизация. Ширината 
на забранената зона да е подходящо подбрана. 
По този начин се запазват големите стойности 
на zT при високи температури и се разширява 
температурния интервал на приложимост на 
термоелектрическия материал. Особено перс-
пективни са материалите с положителен тем-
пературен коефициент на ширината на забра-
нената зона; 

— Концентрацията на носителите на за-
ряд да бъде подбрана така, че да осигурява оп-
тимални стойности на термо-е.д.н. в работния 
температурен интервал; 

— Стабилност на свойствата при работ-
ните температури и продължителна работа. 
Материалът трябва да е с малка летливост на 
парите, малка химическа активност при работ-
ните температури. Да има достатъчно висока 
температура на топене (200 ÷ 300 °C) над тем-
пературата на горещия край на термоеле-
мента) и малка скорост на дифузия на приме-
сите; 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Thermoelectric_materials&usg=ALkJrhg5pkDCiBNTpDtaWoWm1_wjD5hweQ#cite_note-75
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Thermoelectric_materials&usg=ALkJrhg5pkDCiBNTpDtaWoWm1_wjD5hweQ#cite_note-76
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Physical_vapor_deposition&usg=ALkJrhiJrOshj-AzeI59Oxf6C4mS758Cvw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Thermoelectric_materials&usg=ALkJrhg5pkDCiBNTpDtaWoWm1_wjD5hweQ#cite_note-77
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Thermoelectric_materials&usg=ALkJrhg5pkDCiBNTpDtaWoWm1_wjD5hweQ#cite_note-78
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— Добри механични свойства и способ-
ност да издържи на термоциклиране, съответ-
стващо на реалния режим на работа на термо-
електрическите устройства; 

— Възможност за създаване на добри 
омични контакти; 

— Достъпна и лесно осъществима техно-
логия на получаване. 

 
Заключение 

 
Разгледани са основните материали за про-

изводството на термоелектрически модули – 
за стълбовете, страните и спойките им. В обзо-
рът са включени както утвърдени конвенцио-
нални материали, така и иновативни матери-
али, които тепърва предстои да се докажат. 
Основните параметри, които ги охарактеризи-
рат са – топлопроводимост, електропроводи-
мост и качествен фактор. 

Пред свойствата на термоелектриците са 
поставени многобройни, често противоре-
чащи си изисквания. Едновременното съчета-
ване на всички тези свойства е невъзможно да 
се осъществи в един термоелектрически мате-
риал, затова за всяка конкретна задача се търси 
оптимално компромисно решение. 
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ТЕРМИЧЕН МОДЕЛ НА ЦИРКУЛАЦИОНЕН РАДИАТОР 
 

Калоян Иванов 
 

THERMAL MODEL OF CIRCULATION RADIATOR 
 

Kaloyan Ivanov 
 

ABSTRACT: According to the way they emit heat towards the surrounding environment, cooling radiators 
can be divided into two main categories – water coolers, when a liquid is used for heat transmission (a fluid – 
water, oil etc.) and air coolers, when heat transmission towards the surrounding air is realized through the surface 
of radiator ribs made with proper geometric proportions. The aim of this current paper is to show a methodology 
for presenting the thermal model of a circulating radiator, also found in literature as – a water block and heat 
exchanger. 

Key words: heat transmission, circulation radiator, water block, thermal model 
 

Въведение 
 
Редица мощни процесори, транзистори, ин-

тегрални схеми, елементи на Пелтие и др. при 
работата си отделят значително количество 
топлина, която трябва да бъде разсеяна в окол-
ната среда [5]. Когато за отвеждане на топлина 
от даден електронен елемент не е достатъчен 
конвенционален въздушен радиатор (със или 
без принудителна циркулация посредством 
вентилатор) за охлаждането се прилага цирку-
лационен флуиден радиатор. 

Термичното съпротивление на радиаторите 
е техен основен параметър и чрез неговото оп-
тимизиране се подобрява цялостния топлооб-
мен на системата [1, 2, 4]. 

 
Флуиден (воден) радиатор 

 
Водните радиатори (или водни блокове) 

представляват тяло от две или три части изра-
ботени от материали с висока топлопроводи-
мост (най-често от алуминий или мед). В плоч-
ката от която е изработена основната част – 
корпусът (фиг. 1 а) е изрязан път с определена 
геометрия – най-често на меандър. Горната 
част най-често представлява капак, който за-
печатва основата херметически, като двете 
части заедно образуват солиден "блок" в обе-
мът на който е обособен път, през който цир-
кулира течността (фиг. 1 б). Краищата на пъ-
теката имат входни / изходящи конектори 

(щуцери) за тръбите, които я свързват с оста-
налата част от системата за водно охлаждане. 
Важно изискване към радиаторите е висока 
гладкост на площите, към които се прикрепват  
електронните елементи. 

 
а) 

 
б) 

Фиг. 1. Водни охлаждащи радиатори: 
а) основа на радиатора с формирани канали; б) 
запечатан "блок" с нарязани резби за присъе-
диняване на щуцери. 
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Радиаторите се произвеждат и с малки раз-
мери за специфични приложения (фиг. 2.). 

 
Фиг. 2. Мини воден радиатор (воден блок) 
 
Схема на воден радиатор е показана на фи-

гура 3, където са обозначени геометричните 
параметри, използвани в уравненията, опис-
ващи термичният му модел.  

 
Фиг. 3. Схема на воден охлаждащ радиа-

тор: 
WHS – широчина на радиатора;  
LHS – дължина на радиатора;  

chH  – височина на каналите; 
 fδ – широчина на каналите;  

chδ – разстояние между каналите (дебелина 
на стените); 

 d – разстояние между каналите на водния ра-
диатор и краят му. 

Еквивалентното термично съпротивление 
на охлаждащ радиатор HSθ  се изчислява чрез 
уравнение 1. 

.HS cond heat convθ θ θ θ= + +  (1) 

Кондуктивното термично съпротивление за 
дадената на фиг. 3 геометрия се изчислява съг-
ласно уравнение 2. 

2 ,cond base wallsθ θ θ= +  (2) 

където baseθ  и wallsθ  са съответно термичното 
съпротивление на основата и на стените и се 
изчисляват от следните две уравнение 3 и 4. 

,base
mat HS HS

d
L W

θ
λ

=  (3) 

.ch
walls

mat HS f f

H
L n

θ
λ δ

=  (4) 

Термичното съпротивление heatθ  представ-
лява повишаване на температурата на охлаж-
дащата течност, добита при преминаването ѝ 
през каналите, и се изчислява съгласно урав-
нение 5 [7]. 

1 ,
.heat

pm c
θ =


 (5) 

където m  е масовият дебит на охлаждащият 
флуид и се изчислява според уравнение 6, а pc  
е специфичния му топлинен капацитет [3]. 

. . . . .ch ch ch fluidm N H uρ δ=  (6) 

Термичното съпротивление на конвекция 
на охлаждащият радиатор се определя според 
уравнение 7. Добавя променлива компонента, 
отразяваща ефективността на стените, уравне-
нието добива следния вид: [7]. 

1 .
. .conv

f chA h
θ

η
=  (7) 

Този променлива е въведена, тъй като тем-
пературната разлика между охлаждащата 
среда и стената варира в зависимост от висо-
чината на стената. Аналитично приближение 
за ефективността се вижда в уравнение 8 [7]. 

2tanh

.
2

ch
fluid ch f

f

ch
fluid ch f

h H
k H

h H
k H

δ
η

δ

 
  
 =  (8) 

Площта на каналите chA  може да бъде из-
разена като произведение на периметъра на 
напречното сечение на каналите, тяхната дъл-
жина и броя на им съгласно уравнение 9. 

( )2 .ch ch ch ch HSA N H Lδ= +  (9) 

Във флуидна охлаждаща система, същест-
вено значение има дебита на циркулационната 
помпа. Помпената мощност през радиатора –

PUMPP  може да се изчисли като произведение 
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на общото обемно налягане и загубите на на-
лягане по каналите (10). 

. . . . .PUMP ch ch ch fluidP N H u Pδ= ∆  (10) 

Загубата на налягане във всеки от каналите 
на радиатора – ΔP се изчислява с помощта на 
уравнението на Darcy-Weisbach, състоянието в 
уравнение 11. [3]. Ако входните и изходните 
части на радиатора бяха отчетени, влиянието 
на конвергентните / разминаващите се секции 
и огъващите канали трябва да се вземат пред-
вид. 

2.
.

2
fluid

h

L u
P f

D
ρ∆ =  (11) 

Където коефициентът на триене f  зависи 
от числото на Рейнолдс и режима на флуидния 
поток. Ламинарен поток се дефинира като 64 .

Re
 

[3]. В допълнение, коефициентът на триене от 
48
Re

 се счита за ламинарен поток по каналите 

на микромащаба [7]. Това са канали с хидрав-
личен диаметър по-малък от 1 mm. Въпреки 
това, коефициентът на триене при турбулен-
тен поток не е толкова праволинеен и се изпол-
зва уравнение 12. [3]. 

2

10 0,9

0, 25 .
5,74log

3,7 Re
s

h

f
k

D

=
  

+     

 
(12) 

 
Заключение 
 
Водните блокове са със сравнително слабо 

разпространено приложение в сравнение с 
конвенционалните радиатори, но са незаме-
ними при редица специфични изисквания за 
охлаждане.  

Разгледани са основните характеристики и 
зависимости, описващи термичния модел на 
флуиден топлообменник. Представени са чрез 
формули основните параметри, които описват 
различните термични съпротивления, геомет-
ричните зависимости на каналите и помпената 

мощност, необходима за циркулацията на флу-
ида. 
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УСТОЙЧИВОСТ ПО ДЕФОРМИРАНА СХЕМА  
(БЕЗКРАЙНО КОРАВИ ДИСКОВЕ, КРАЕН БРОЙ СТЕПЕНИ НА СВОБОДА) 

 
Лилия. Петрова  

 
STABILITY of DEFORMED SCHEME  

(INFINITY STIFFNESS DISKS, FINAL NUMBER DEGREE of FREEDOMS) 
 

Liliya Petrova 
 

ABSTRACT: It is made a solution on deformed scheme of the frame system from undeformed dicks, connected 
in between with elasticity lies with known coefficients of stiffness. The system is axis loaded. The frame axis 
deformations is not rends an account. The investigation is made on static method. An ехаmрle of a system with two 
degrees of freedoms is solved. The investigation is made on the preconditions of the theories of second and third order. 
It is determined a critical value of a parametre of loading, a shape function of indifferent equilibrium and following 
shape function in loss of stability of the system. It is determined a numerical kind the displacements and forces in the 
characteristic points of the system. It is made an analysis of the results obtained. 

Key words: : deformed scheme, frame system, undeformed dicks, finite number degree of freedoms, static 
method 
 

Постановка на изследването  
 
Система, съставена от два недеформируеми 

диска ( ∞=EI ), са свързани помежду си и със 
земята с ъглови еластични връзки със зададен 

коефициент на коравина 





rad
kNmki , ( )2,1=i . Ре-

акцията в една такава ъглова връзка е момент. 
Системата е натоварена със осова сила F . Ге-
ометрията на системата, подпирането, коефи-
циентите на коравина и натоварването са озна-
чени на фиг. 1. 

Осовите деформации (скъсяването) на пръ-
тите не се отчитат. 

Търси се да се определи критичната стой-
ност на параметъра на критичното натовар-
ване F  и собствените форми на системата при 
загуба на устойчивост. 

 
Статически метод 
 
По статически метод критичният товар се 

определя от условие за съществуване на 
форми на равновесие, различни от изходната 
първоначална праволинейна равновесна 
форма. 

При взаимно завъртане на дисковете (зе-
мята се третира като диск) в системата се въз-
никва противодействащ момент, пропорцио-
нален на завъртането. 

Системата е с две степени на свобода.  
Формите на равновесие на системата се 

определят от следните независими геомет-
рични величини – ъглите 1ϕ  и 2ϕ . 

Изходното състояние на равновесие, въз-
можното отместено състояние на системата, 
както и преместванията и усилията в това със-
тояние, са показани на фиг.1. 

Възможното отместено състояние се съг-
ласува със съществуващите външни и вът-
решни връзки на системата. Предположеното 
състояние на възможно преместване се съгла-
сува с геометрията, коравините на прътите на 
системата, зависи от коравината на възловите 
еластични връзки и от товарите върху систе-
мата. Предположеното състояние на възможно 
преместване трябва да бъде близко до състоя-
нието на безразлично равновесие. Възмож-
ното преместване не е действително. Състоя-
нията на възможното и на действителното пре-
местване са независими. 

 
Изрази за усилията и преместванията в сис-

темата 
111 ϕkM = ,  ( )2122 ϕϕ +=kM ; 
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111 sinϕh
h
=∆ ; 

2
sin2 12

11
ϕh

v
=∆ ;        (1) 

222 sinϕh
h
=∆ , 

2
sin2 22

22
ϕh

v
=∆ . 

Изразите за преместванията са записани в 
точна форма. 

 
 

 

∞=EI

F

2k

1k A

B

hA

vA

∞=EI

1h

2h

 

F

2k

1k A

B

1ϕ

2ϕ

F

1h

2h

 

F

2k

1k

B

F

11ϕkM =

( )212 ϕϕ +=kM

( )212 ϕϕ +=kM

1h

2h

2ϕ

1ϕ

2
sin2 12

11
ϕh

v
=∆

222 sinϕh
h
=∆

111 sinϕh
h
=∆

v1∆

2
sin2 2

22
ϕh

v
=∆

 

Изходно състояние на рав-
новесие 

Възможно отместено 
състояние 

Възможно отместено състояние  
премествания – усилия. 

Фиг. 1 
 

Теория от II ред 
 
Предпоставки на теорията на устойчи-

востта от II ред  
Преместванията с малки в сравнение с раз-

мерите на системата. 
Условията за равновесие се записват за де-

формираното положение на системата. 
Геометричните зависимости се записват в 

съответствие с установените приближения в 
математиката.  

За да бъде деформираната система форма 
на равновесие, необходимо е силите, дейст-
ващи върху всеки от дисковете поотделно, 
най-напред да удовлетворяват условията за 
равновесие.  

Условията 0=∑H  0=hA ; 0=∑V  FAv= , 
се удовлетворяват очевидно. 

Моментовите условия за равновесие имат 
съответно вида 

∑ =0BM  ( ) 0sin 21222 =+− ϕϕϕ khF  

∑ =0AM  ( ) 0sinsin 111122 =−− ϕϕϕ khhF .(2) 
Уравненията се записват във вида 

( )
( ) 0sinsin

0sin
221111

222212
=+−−
=−+−

ϕϕϕ
ϕϕϕ

FhkFh
kFhk   (3) 

В съответствие с предпоставките се приема 
ii αα ≈sin , 1cos ≈iα , ( )2,1=i .        (4) 

След заместване на (2) в (1) се получава хо-
могенна система уравнения 

( )
( ) 0

0
221111

222212
=+−−
=−+−

ϕϕϕ
ϕϕϕ

FhkFh
kFhk .     (5) 

Решенията на хомогенната система уравне-
ния са нулево (тривиално) – формата на равно-
весие на системата съвпада с първоначалната 
(изходната) недеформирана. 
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При сила F  по-малка от определена стой-
ност – критична, crFF , равновесието на сис-
темата е устойчиво;  

при crFF=  равновесието на системата е 
безразлично; 

при crFF  равновесието е неустойчиво; 
ненулево – съответства на следваща въз-

можна равновесна форма, различна от първо-
началната (изходната), съответна на недефор-
мираната система. 

 
Необходимото и достатъчно условие за съ-

ществуване на ненулево решение е детерми-
нантата на хомогенната система уравнения да 
бъде равна на нула. 

    ( )
( ) 0

211

222 =−−
−−= FhkFh

kFhkD .         (6) 

Уравнението на устойчивостта за система с 
две степени на свобода – квадратно приема 
вида 
 ( )( ) 0112222 =−−−−− kFhkFhkFh .       (7) 

От полученото уравнение се определят си-
лите 2,1F . Меродавна е по-малката сила 

crFF =min . 
 
Приема се hhh == 21 ; kkk == 21 . 
Хомогенната система линейни алгебрични 

уравнения приема вида  

 ( )
( ) 0

0
211

221
=−−−
=−+−

ϕϕϕ
ϕϕϕ

FhkFh
kFhk .  (8) 

Уравнение на устойчивостта  
 

   ( )
( ) 0=+−

−−= FhkFh
kFhkD ,         (9) 

 
    ( )( ) 0=+−+− kFhkFhFhk .       (10) 

 
Решение на уравнението е  

( )
h

kF
2

51
2,1

±
= ;  ( )

h
kF

2
51

1
+

= , ( )
h

kF
2

51
2

−
= ; 

  ( )
h

kFcr 2
51+

= .        (11) 

 
Собствени форми и вектори  

Деформираната ос на системата при полу-
чените равновесни форми (форма на безраз-
личното равновесие) се определят както 
следва  

I-ва собствена форма 

Заместване на ( )
h

kF
2

51
1

+
=  в едно от урав-

ненията на системата, в случая първото,
( )

0)
2

51( 21 =−
+

+− ϕϕ kkk  води до зависимостта 

     21 2
15
ϕϕ

−
= .        (12) 

За проверка се замества във второто урав-
нение.  

( ) ( ) 0
2

51
2

15
2

51
22 =

+
+







 −








−

+
− ϕϕ kkk , 

  ( ) 0
2

51
2

15
=

+
−






 +
− . 

II-ра собствена форма 

Заместване на ( )
h

kF
2

51
2

−
=  в едно от урав-

ненията на системата, в случая първото, 
( ) 0)

2
51( 21 =−

−
+− ϕϕ kkk  води до зависи-

мостта 

    21 2
15
ϕϕ

+
−= .        (13) 

За проверка се замества във второто урав-
нение.  

( ) ( ) 0
2

51
2

15
2

51
22 =

−
+






 +−








−

−
− ϕϕ kkk , 

  ( )
0

2
51

2
51

=
+

−






 + . 

 
Собствени вектори 

{ }
( ) 











−
=






=

15
2
1

Ф
ФФ

12

11
1  { }

( ) 










+
−=







=

15
2

1

Ф
ФФ

22

21
2  (14) 

 
Собствените форми на системата са пока-

зани на фиг. 2. 
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F

2k

1k

B

F

11ϕkM =

( )212 ϕϕ +=kM

( )212 ϕϕ +=kM
2ϕ

1ϕ

v1∆

v1∆
v2∆

 

F

2k

1k

B

F

11ϕkM =

( )212 ϕϕ +=kM

( )212 ϕϕ +=kM

1h

2h

1ϕ

2ϕ

v1∆
h1∆

v2∆
v1∆

h2∆

 
I-ва собствена форма II-pа собствена форма 

Фиг. 2. Теория от II ред 
 

Проверка за ортогоналност на собстве-
ните форми 

{ } { } 021 =ФФ T   ( ) ( )
0

15
2

1

15
21 =













+
−








−
 (15) 

Собствените форми са ортогонални.  
 
Решение с развитие в ред на функцииите 

1sinϕ  и 2sinϕ . 
 
Общ вид на развитието в ред на функцията 
xsin  

...
!7!5!3

sin
753 xxxxx −+−=        (16) 

Решението се извършва поотделно за всеки 
член на реда. Резултатите от решенията се су-
перпонират. 

При 1=n  ( xx=sin ),  следва - ii ϕϕ =sin , 
( )2,1=i , системата уравнения приема вида 

 0
0

211

221
=+−−
=−+−

ϕϕϕ
ϕϕϕ

FhkFh
kFhk      (17) 

В матричен запис 

      ( )
( ) 0

2

1 =−−
−−

ϕ
ϕ

FhkFh
kFhk .     (18) 

Уравнение на устойчивостта - решение  

         ( )
( ) 0=−−

−−= FhkFh
kFhkD .       (19) 

 
        ( )( ) 0=+−+− kFhkFhFhk ,       (20) 

( )
h

kF
2

51
2,1

±
= ;   ( )

h
kF

2
51

1
+

= , ( )
h

kF
2

51
2

−
= . 

  ( )
h

kFcr 2
51+

= .        (21) 

В следващите членове на реда, например за 
n=2, допълнителната част на системата урав-
нения приема вида 

         0

!3!3

!3
0

3
2

3
1

3
2

=









−








−









−

ϕϕ

ϕ

FhFh

Fh
,       (22) 

или 

 0
!3!3

3
2

3
122 =








−








−−

ϕϕhF    02,1 =F .  (23) 

След извършеното решение за 1=n , реше-
нията за следващите членове на реда ,...3,2=n
, не дават принос към големината на критич-
ната сила. Решението за първия член на реда 
съвпада с окончателното. 
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Теория от III ред 
 
Условия за равновесие 

( )
( ) 0sinsin

0sin
112211

21222
=−+−
=+−

ϕϕϕ
ϕϕϕ
hhFk

kFh .   (24) 

След отчитане на предпоставките на теори-
ята от трети ред уравненията за равновесие за-
пазват вида си. Преподреждаме уравненията 
по неизвестни 

( )
( ) 0sinsin

0sin
221111

222212
=+−−
=−+−

ϕϕϕ
ϕϕϕ

FhkFh
kFhk . (25) 

При приетите   hhh == 21 ; kkk == 21 , урав-
ненията за равновесие на системата приемат 
вида  

( )
( ) 0sinsin

0sin
211

221

=+−−
=−+−

ϕϕϕ
ϕϕϕ

FhkFh
kFhk

.(26) 

Нелинейна хомогенна система уравнения - 
декомпозирана и в матричен запис  

0sin
sin0

0 2

1

2

1 =−+−
−−

ϕ
ϕ

ϕ
ϕ

FhFh
Fh

k
kk .  (27) 

Уравнение на устойчивостта – решение 

     ( ) 0=





+−
−−= FhFhk

kFhkD ,       (28) 

 
   ( )( ) 0=+−+− kFhkFhFhk , 

 
( )

h
kF

2
51

2,1
±

= ; ( )
h

kF
2

51
1

+
= , ( )

h
kF

2
51

2
−

= ; 

  ( )
h

kFcr 2
51+

= .        (29) 

Изразите за критичната сила по теория от 
III ред съвпадат с получените по теория от II 
ред. 

Собствени форми и вектори  
Собствени форми и вектори се нормират 

чрез отношенията 21,ϕϕ . Предполага се, че 
собствените форми на системата могат да се 

нормират и чрез отношенията 
1

1sin
ϕ
ϕ  и 

2

2sin
ϕ
ϕ . 

В случая те се нормират чрез отношенията 
21,ϕϕ . 

Установяване зависимост между 1ϕ  и 2ϕ .  
I cобствена форма 

След заместване ( )
h

kF
2

51
1

+
=  в едно от 

уравненията, например първото,  

 ( ) 0sin
2

51
221 =

+
+−− ϕϕϕ kkk  

се получава  

  221 sin
2

51
ϕϕϕ −

+
= .       (30) 

Приема се 
1802
πϕ = . От първото уравнение 

се определя 01079,01=ϕ . Определените 1ϕ и 

2ϕ  удовлетворяват второто уравнение. 
II cобствена форма 

След заместване ( )
h

kF
2

51
2

−
=  в едно от 

уравненията, например първото,

 ( ) 0sin
2

51
221 =

−
+−− ϕϕϕ kkk , 

 се получава 221 sin
2

51 ϕϕϕ −
−

= .  

Приема се 
1802
πϕ = . От първото уравнение 

се определя 02824,01=ϕ . Определените 1ϕ и 

2ϕ  удовлетворяват второто уравнение. 
Проверките, чрез заместване във второто 

уравнение, се извършват числено. Определя-
нето и на двете собствени форми се извършва 
в радиани. 

 
Собствени вектори 

{ }












−
+

=






=

1

sin
2

51
22

12

11
1

ϕϕ
Ф
ФФ , 

{ }












−
−

=






=

1

sin
2

51
22

22

21
2

ϕϕ
Ф
ФФ ;   (31) 

 
Проверка за ортогоналност на собстве-

ните форми 
{ } { } 021 =ФФ T ,        (32) 

   { } 001745,0
02824,001745,001079,0 =





 − .  

Собствените форми са ортогонални.  
 

Решение с развитие в ред на функцииите 
1sinϕ  и 2sinϕ . 

 
Решение поотделно за всеки член на реда. 

Решение за първия член на реда 1=n . 
При ii ϕϕ =sin , ( )2,1=i , системата уравне-

ния приема вида  

    
( )

( ) 0
0

21

21

=+−−
=−+−

ϕϕ
ϕϕ

FhkFh
kFhk

. (33) 

В матричен запис 
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          ( )
( ) 0

2

1 =−−
−−

ϕ
ϕ

FhkFh
kFhk .       (34) 

 
 Условие за ненулево решение  

      ( )
( ) 0=−−

−−= FhkFh
kFhkD ,           (35) 

 
       ( )( ) 0=+−+− kFhkFhFhk .         (36) 

От уравнението на устойчивостта следва 
( )

h
kF

2
51

2,1
±

= ; ( )
h

kF
2

51
1

+
= , 

( )
h

kF
2

51
2

−
= ; 

( )
h

kFcr 2
51+

= .                      (37) 

Зависимостите между ъглите 21 ϕϕ −  се за-
пазват както в теорията от II ред.  

Матрица на декомпозираната система урав-
нения за всеки от следващите членове на реда  

0

!3!3

!3
0

3
2

3
1

3
2

=









−








−









−

ϕϕ

ϕ

FhFh

Fh
,     (38) 

 
или  

0
!3!3

3
2

3
122 =








−








−−

ϕϕhF  02,1 =F .      (39) 

Следва в този случай   01=ϕ ,   02=ϕ . 
След решението за 1=n , следващите чле-

нове на реда ,...3,2=n , не дават принос към 
стойността на критичната сила. Решението за 
първия член на реда съвпада с окончателното. 

 
Числови резултати от проведените ре-

шения 
 
Усилията и преместванията по теория от II 

и III ред са определени само във възловите 
точки на системата, предвид че дисковете са 
недеформируеми. 

Характеристиките на системата са  

4=h m;   



=

rad
kNmk 17 ;   2

810.1,2
m
kNE= . 

 

По теория от II ред 
Съглаувано с получените резултати и предпоставките на теорията от II ред 

21 618,0 ϕϕ = ;  11 ϕhh=∆ , 2
11 ϕhv=∆ , 22 ϕhh=∆ , 2

22 ϕhv=∆ ; 
 

kNFcr 8765,6=  

I собствена форма 

[ ]rad1ϕ  [ ]rad2ϕ  [ ]mh1∆  [ ]mv1∆  [ ]mh2∆  [ ]mv2∆  [ ]kNmM1  [ ]kNmM 2  

0,01079 01746,0  0,04316 4,657.10-4 0,06983 0,001219 0,01746 0,4802 

 

12 618,0 ϕϕ −= ;  11 ϕhh=∆ , 2
11 ϕhv=∆ , 22 ϕhh=∆ , 2

22 ϕhv=∆ ; 
 
kNFcr 8765,6=  

II собствена форма 

[ ]rad1ϕ  [ ]rad2ϕ  [ ]mh1∆  [ ]mv1∆  [ ]mh2∆  [ ]mv2∆  [ ]kNmM1  [ ]kNmM 2  

-0,02824 01745,0  -0,11296 0,03189 0,06983 0,001218 -0,48008 -0,18343 

 
По теория от III ред 
Съглаcувано с получените резултати и предпоставките на теорията от III ред 

12 6173,1 ϕϕ = ; 11 sinϕh
h
=∆ , 

2
sin2 12

1
ϕh

v
=∆ , 22 sinϕh

h
=∆ ,

2
sin2 22

2
ϕh

v
=∆ . 

 
kNFcr 8765,6=  

I собствена форма 



92 

[ ]rad1ϕ  [ ]rad2ϕ  [ ]mh1∆  [ ]mv1∆  [ ]mh2∆  [ ]mv2∆  [ ]kNmM1  [ ]kNmM 2  

0,01079 01745,0  0,04316 2,3284.10-4 0,0698 6,0899.10-4 0,18343 0,48008 

 

12 6179,0 ϕϕ −= ; 11 sinϕh
h
=∆ , 

2
sin2 12

1
ϕh

v
=∆ , 22 sinϕh

h
=∆ ,

2
sin2 22

2
ϕh

v
=∆ . 

 
kNFcr 8765,6=  

II собствена форма 

[ ]rad1ϕ  [ ]rad2ϕ  [ ]mh1∆  [ ]mv1∆  [ ]mh2∆  [ ]mv2∆
 

[ ]kNmM1  [ ]kNmM 2  

1 1,7918.10-2 1136,0−  0,1595.10-2 6,9796.10-2 6,0898.10-4 -0,4801 0,1884 

 
 

Анализ на получените резултати 
 
Решение, в случая, е извършено при една и 

съща дължина на участъците и една съща ко-
равина на еластичните връзки. 

Критичните сили, получени в изчисленията 
по теория от II и III ред, съвпадат.  

Резултати за преместванията и усилията в 
изчисленията по теория от II и III ред, по при-
чина недеформируемостта на дисковете, са по-
казани само в опората и в междинния възел на 
конзолата.  

Резултатите за преместванията и усилията 
в изчисленията по теория от III ред спрямо те-
орията от II ред в първата и във втората собст-
вена форма се различават закономерно. 

Разликата в резултатите, се обосновава с 
изходните предпоставки на теорията от II ред 
и III ред. Предпоставките на теория от III ред, 
предполага се, прецизират и уточняват резул-
татите. За нуждите на практиката обаче пре-
поставкиге на теорията от II ред са напълно 
приемливи.  

Различни отношения на коефициентите на 
коравина на еластичните връзки, различни от-
ношения на дължините на отделните учас-
тъци, формулират различни отношения на па-
раметрите на устойчивостта 1ϕ  и 2ϕ , съот-
ветно различни критични сили crF и форми на 
безразлично равновесие на системата. 
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СИСТЕМА ЛИНЕЙНИ АЛГЕБРИЧНИ УРАВНЕНИЯ СЪС СИМЕТРИЧНА МАТРИЦА –

РЕШЕНИЕ, ОБРАТНА МАТРИЦА, ДИАГОНАЛИЗИРАНЕ 
 

Лилия Петрова  
 

SISTEM LINEAR ALGEBRIC EQUATIONS WITH SIMMETRICAL MATRIX –  
SOLUTION, MATRIX INVERSE, DIAGONALIZATION 

 
Liliya Petrova 

 
ABSTRACT: It is diagonalisated a system linear algebraic equations with symmetrical matrix, а full 

complete, in а general appearance, with arbitrary measurement (method of Gaus-Jordan). It is annulated the 
coefficients of the system firstly under and after over the general diagonal. It is investigated an analytical 
expressions for the coefficients and free members of the diagonalisated system. It is made a solution of 
the system linear algebraic equations. It is received an expressions for the inverse matrix of the primary 
general matrix. The expressions are verifyted analytical and quantly. The transformations is made in a 
tabular mode. The study is intended for the investigations of strained and deformed state of the brought 
systems. 

Key words: System linear algebraic equations, symmetrical matrix, а full complete, in а general 
kind, with arbitrary measurement – solution, matrix inverse, diagonalisation 
 

Въведение 
 
Извършват се решение, обръщане на мат-

рицата и диагонализиране на система линейни 
алгебрични уравнения, със симетрична мат-
рица, изцяло запълнена, с размерност ( )nxn  с 
общ вид [ ]{ } [ ]BXA = , където [ ]A  е матрица на 
коефициентите, [ ]B  e вектор на свободните 
членове, { }X  e вектор на неизвестните. Изпол-
зва се методът на последователно изключване 
на неизвестните - първоначално под главния и 
после над главния диагонал (метод на Гаус-
Жордан). Диагонализира се изходната сис-
тема. Извеждат се изрази за коефициентите и 
свободните членове на диагонализираната 
система. Получават се изрази за обратната 
матрица. Извършват се възможните проверки 
на решението. 

 
Метод на последователно изключване на 

неизвестните  
 
Разглежданата система линейни алгеб-

рични уравнения има следния разгърнат вид  
 

nnnnnnn

nn

nn

nn

bXaXaXaXa

bXaXaXaXa
bXaXaXaXa
bXaXaXaXa

=+++

=+++
=+++
=+++

......
...........................

......

......

......

332211

33333232131

22323222121

11313212111

.(1) 

 
Коефициентите на изходната матрица са 

означени с jiij aa = , ( )njni ...,,1;...,,1 == , свобод-
ните членове с ib , ( )ni ,...,1= , незвестните на 
системата с iX , ( )ni ,...,1= . За множителите на 
уравненията се използват означенията 

( )njniij ,...,1;,...,1 ==α . Суми от коефициентите 
на системата линейни алгебрични уравнения 
са означени с ( )niSi ,...,1= , ( )niS i

i ,...,11 =− . Мето-
дът се състои в последователно изключване на 
неизвестните първоначално под и после над 
главния диагонал. Първи ход преобразува мат-
рицата на коефициентите на системата ли-
нейни алгебрични уравнения в горна триъ-
гълна матрица. Втори ход диагонализира мат-
рицата на системата линейни алгебрични 
уравнения. 
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Изключване на неизвестните под главния 
диагонал.  

 
Изключването на неизвестните под главния 

диагонал се извършва след последователно 
умножение на уравненията с коефициенти 

( )njniij ,...,1;,...,1 ==α  и сумиране на уравнения  
 
( ) ( ) ( ) 122 αIII += ,  
( ) ( ) ( ) ( ) 23123 αα IIIIII ++= ,         (2) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) nnnnn NIIIIIInN ,1321 1... −−+++++= αααα ,  
( )∞= ,...,1n  

на всяка стъпка на метода. В хода на преобра-
зуванията във всяко от преобразуваните урав-
нения на системата коефициентите на всяка 
стъпка на метода се анулират последователно 
с по един  
 
 

 

0)(
11

12
112112112121 =−+=+=

a
aaaaaaI α ; 

0)(
11

13
113113113131 =−+=+=

a
aaaaaaII α , 

( ) 0()()(

)()(

11

13
1323

11

13
1232121323

11

13
1232

23
11

13
1232

22

23
22

11

13
1232232213123232

=







−+−−+=+−−+=

=−−+=







−+−+=++=

a
aaa

a
aaaaa

a
aaa

a
a
aaa

a
aa

a
aaaaaaa I

I

I
IIII

α

αα
; 

0)(
11

14
114114114141 =−+=+=

a
aaaaaaIII α ;      (3) 

( ) 0

)(

11

12
1424

11

14
1242121424

11

14
1242

22

24
22

11

14
2242242214124242

=







−−−−=+−








−+=

=







−+−+=++=

a
aaa

a
aaaaa

a
aaa

a
aa

a
aaaaaaa I

I
IIIII

α

αα
; 

0)(

)(

22

23
24

11

13
1434

22

24
23

11

14
1343

33

34
33

22

24
23

11

14
13433433242314134343

=







−−








−−−−+








−+=

=







−+−+








−+=+++=

I

I
I

I

I
I

II

II
II

I

I
IIIIIII

a
aa

a
aaa

a
aa

a
aaa

a
aa

a
aa

a
aaaaaaaa ααα

. 

0)(

)(

22

23
24

11

13
1434

22

24
23

11

14
1343

33

34
33

22

24
23

11

14
13433433242314134343

=







−−








−−−−+








−+=

=







−+−+








−+=+++=

I

I
I

I

I
I

II

II
II

I

I
IIIIIII

a
aa

a
aaa

a
aa

a
aaa

a
aa

a
aa

a
aaaaaaaa ααα

. 

 
 

 
Анулирането на коефициентите се обус-

лавя от вида на множителите 
( )njniij ,...,1;,...,1 ==α  и симетрията на коефи-

циентите на изходната система линейни алгеб-
рични уравнения. 

В резултат изходната матрица се привежда 
към горна триъгълна матрица, елементите на 

която са разположени върху и над главния ди-
агонал.  

Изразите за получените след правия ход на 
метода коефициенти и свободни членове на 
системата са показани в табл. 1. Преобразува-
нията в таблицата се извършват в посока от-
горе надолу.   
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Табл. 1.  
N: 

1X  2X  3X  4X  … 
nX  ijα  S  b  

( ) ( )I=1  11a  12a  13a  14a  … na1  

11

12
12 a

a
−=α

11

13
13 a

a
−=α

11

14
14 a

a
−=α  

…

11

1
1 a

a n
n −=α  

1S  1b  

+ 
( )2  21a  22a  23a  24a  … 

na2   
2S  2b  

( ) 12αI  1211αa  1212αa  1213αa  1214αa  … 
121 αna   

121αS  121αb  

( )II  0 Ia22  Ia23  Ia24  … I
na2  

I

I

a
a

22

23
23 −=α

I

I

a
a

22

24
24 −=α

…

I

I
n

n a
a

22

2
2 −=α  

IS2  Ib2  

+ 

( )3  31a  32a  33a  34a  … 
na3   

3S  3b  

( ) 13αI  1311αa  1312αa  1313αa  1314αa  … 
131 αna   

131αS  131αb  

( ) 23αII  0 
2322α

Ia  2323α
Ia  2324α

Ia  … 
232 α

I
na   

232α
IS  232α

Ib  

( )III  0 0 IIa33  IIa34  … II
na3  

II

II

a
a

33

34
34 −=α

II

II
n

n a
a

33

3
3 −=α  

IIS3  IIb3  

+ 

( )4  41a  42a  43a  44a  … na4   
4S  4b  

( ) 14αI  1411αa  1412αa  1413αa  1414αa  … 141 αna   
141αS  141αb  

( ) 24αII  0 
2422α

Ia  2423α
Ia  2424α

Ia  … 
242 α

I
na   

242α
IS  242α

Ib  
( ) 34αIII  0 0 

3433α
IIa  3434α

IIa  … 
343 α

II
na   

343 α
IIS  343 α

IIb  

( )IV  0 0 0 IIIa44  … III
na4  

III
n

III
n

n a
a

4

4
4 −=α  IIIS4  

IIIb4  

… … … … … …  
1
,1

1
,1

,1 −
−

−
−

− −= n
nn

n
nn

nn a
a

α  … … 

+ 

( )n  1na  2na  3na  4na  … nna   
nS  nb  

( ) nI 1α  na 111α  na 112α  na 113α  na 114α  … nna 11 α   
nS 11α  nb 11α  

( ) nII 2α  0 
n

Ia 222α  n
Ia 223α  n

Ia 224α  … 
n

I
na 22 α   

n
IS 22α  n

Ib 22α  
( ) nIII 3α  0 0 0 0 … 

n
II
na 33 α   

n
IIS 33 α  n

IIb 33 α
 

… … … … … … … … … … 
( ) nnN ,11 −− α       

nn
n

nna ,1
2
,1 −

−
− α   

nn
n
nS ,1

2
1 −
−
− α  nn

n
nb ,1

2
1 −
−
− α  
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( )N  0 0 0 … … 1−n
nna  … 1−n

nS  1−n
nb  

 
Логиката на съставянето на −i то преобра-

зувано уравнение в система с n  на брой урав-
нения, в правия ход  на метода, може да бъде 
представена по следният начин 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) iiiii IIIIIIIiI ,1321

.
1... −−++++=






 αααα ,  

( )ni ,...,1=     (4) 
Разгърнат запис на коефициентите и сво-

бодните членове в ( )i -то уравнение при реше-
ние на системата линейни алгебрични в правия 
ход имат вида 

ii
I

jii
I

jijij
I
ij aaaaa ,1

1
,12211

1 ... −
−
−

− ++++= ααα ; 

ii
I
ii

I
ii

I
i bbbbb ,1

1
12211

1 ... −
−
−

− ++++= ααα ; 
( )ni ,...,1= ; ( )nj ,...,1=    (5) 

В хода на решението се използват суми от 
коефициентите на системата линейни алгеб-
рични уравнения ( )niSi ...1=  

naaaS 112111 ...+++= , naaaS 222212 ...+++= , ..., 

nnnnn aaaS +++= ...21 .         (6) 
За всяко от уравненията ( )I , ( )II , ( )III ,…, 

( )N  трябва да бъдат изпълнени условията за 
сума на коефициентите  

12122 αSSS I += , 23213133 αα III SSSS ++= , 
... 

nn
n
nn

I
nn

n
n SSSSS ,1

2
12211

1 ... −
−
−

− ++++= ααα ;       (7) 
I
n

III aaaS 223222 ...+++= , II
n

IIII aaS 3333 ...++= ,  

nn
n
n aS ,1

1
−

− = . 
Коефициентите, свободните членове и су-

мите на коефициентите, използвани за про-
верка, могат да бъдат представени и в съкратен 
запис. Въвеждат се означенията i  - номер на 
ред, j  е номер на стълб в матрицата на коефи-
циентите и вектора на свободните членове, m  
- номер на уравнението, което се умножава. 

∑
−

=

−− +=
1

1

11
i

m
mi

I
mjij

I
ij aaa α , 

∑
−

=

−− +=
1

1

11
i

m
mi

I
mi

I
i bbb α ; 

∑
=

=
n

j
iji aS

1

, ∑
−

=

−− +=
1

1

11
i

m
mi

I
mi

I
i SSS α ,         (8) 

      ( )ni ,...,1= ; ( )nj ,...,1= . 
Тук iS  е сума на коефициентите на всяко от 

изходните уравнения (в хоризонталните ре-
дове на таблицата), 1−I

iS  е сума на коефициен-
тите в хода на преобразуването за всяка стъпка 
на метода (по вертикала в редовете на табли-
цата). Записаните в съкратен вид изрази могат 
да послужат като основа за програмно осигу-
ряване на метода.  

Извършените дотук операции се наричат 
прав ход на метода.  

Матрицата на коефициентите на системата 
линейни алгебрични уравнения се привежда 
към горна триъгълна матрица. Последното от 
уравненията се получава с едно неизвестно. От 
него се определя последната неизвестната (в 
случая от уравнение ( )N - nX ). Останалите не-
известни се определят последователно от 
уравненията ( )III - 3X , ( )II - 2X , ( )I - 1X . Оп-
ределянето на неизвестните се нарича обратен 
ход на метода. 

В случай на няколко състояния на натовар-
ване векторът на свободните членове се преоб-
разува в матрица. Всеки стълб на матрицата 
съответства на отделно състояние на натовар-
ване. Решението се извършва поотделно за 
всеко от състоянията на натоварване. 

 
Обратна матрица  
В този случай като изходна матрица на сво-

бодните членове се използва единичната мат-
рица. Извършва се последователни решения 
на системата с вектор на свободните членове 
всеки от стълбовете на единичната матрица. В 
системата линейни алгебрични уравнения в 
отделните състояния свободните членове имат 
вида 
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Табл. 2.  

[ ]



















=

10000
...............
00100
00010
00001

E  

b 
11=b

0....2 === nbb
 

12=b  
01=b  

0...3 === nbb  

13=b  
021 ==bb  

0...4 === nbb  

14=b  
0... 31 === bb  
0...5 === nbb  

… 
1=nb  

0... 11 === −nbb
 

 
 

Преобразуванията на свободните членове 
са идентични с тези на коефициентите на сис-
темата линейни алгебрични уравнения в реше-
нието от произволно въздействие. 

Разгърнатият и съкратен запис на свобод-
ните членове в ( )i -то уравнение в общ вид при 
извеждане изрази за обратната матрица е иден-
тичен на този в случай на общо решение при 
произволeн товар. 

Изведените след правия ход на метода ана-
литични изрази за неизвестните ( )niX i ,...,1=  в 
някои случаи са сложни и неудобни за използ-
ване по предназначение.  

 
Изключване на неизвестните над главния ди-

агонал.  
 

За изходна се използва системата, получена 
след правия ход на метода. Последователното 
изключване на неизвестните над главния диа-
гонал се извършва във втори ход на метода. 
Във втория ход, при диагонализиране на мат-
рицата, означенията на коефициентите и сво-
бодните членове в преобразуваните уравнения 
на системата се означават с “под черта” ija , ib

. Означенията за множителите на коефициен-
тите в уравнения са ijα . Oзначения “под 
черта” имат и номерата на уравненията в схе-
мата на метода. Определянето на ija  и свобод-
ните членове ib  се извършва чрез последова-
телно изключване на неизвестните над глав-
ния диагонал. Анулирането на коефициентите 
над главния диагонал се извършва след после-
дователно умножение на уравненията с подб-
рани коефициенти ( )njniij ,...,1;,...,1 ==α  и су-
миране на уравнения 

( ) ( ) ( )11 ,1 −+−= − nnn nnα , 
 … 
( ) ( ) ( ) ( )23...3 232 +++= αα nn ,         (9) 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )123...2 12131 ++++= ααα nn  

на всяка стъпка на метода.  
Между коефициентите и свободните чле-

нове на системата линейни алгебрични урав-
нения на изходната матрица и матрицата, ко-
ято се диагонализира (табл. 1 и табл. 3) се при-
емат следните зависимости 

11 −−
= n

nn
n
nn aa ; 11 −−

= n
nn

n
nn bb .       (10) 

 
 

За диагонализиране на матрицата на изходната система линейни алгебрични уравнения се из-
вършват следните преобразувания 

n
nn

n
nn

n
nn

n
nn

n
n

n
nn

bXa

bXaXa

=

=+ −
−

−
−

−
−

−
−−

,

1
1

1
,1

1
1

1
1,1  

n
nn

n
nn

a

a 1
,1

.
−
−− .   n

nn

n
nn

nn
a

a

,

1
,1

,1

−
−

− −=α .  (11) 

Умножение и сумиране на двете уравненията анулира коефициента пред неизвестната nX  в 
уравнението ( )1−N . Полученото уравнение се означава с ( )1−N  и съдържа само неизвестната 

1−nX  

( )1−N   
1
1

1
1

1
1,1

−
−

−
−

−
−− =

n
n

n
n

n
nn bXa , където  nn

n
n

n
n

n
n bbb ,1

1
1

1
1 −

−
−

−
− += α . (12) 

Следващата стъпка на метода включва допълнително уравнението, в което има неизвестната 
2−nX  

n
nn

n
nn

n
nn

n
nn

n
nn

n
nnn

n
nnn

n
nn

bXa
bXa

bXaXaXa

=

=+

=++
−
−−

−
−−

−
−

−
−−

−
−−−

−
−−

,

1
11

1
1,1

2
2

2
,21

2
1,22

2
2,2

 

 
 

n
nn

n
nn

a

a

,

2
,2

−
−−  

 

1
1,1

2
1,2

−
−−

−
−−− n

nn

n
nn

a

a
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където   n
nn

n
nn

nn
a

a

,

2
,2

,2

−
−

− −=α    1
1,1

2
1,2

1,2 −
−−

−
−−

−− −= n
nn

n
nn

nn
a

a
α .   (13) 

Умножение и сумиране на уравненията анулира коефициентите пред неизвестните nX , 1−nX  
в уравнението ( )2−N . Полученото уравнение се означава с ( )2−N  и съдържа само неизвестната 

2−nX  

( )2−N   
2
22

2
2,2

−
−−

−
−− =

n
nn

n
nn bXa , където 1,22,2

1
1

2
2

2
2 −−−−

−
−

−
−

−
− ++= nn

n
nnn

n
n

n
n

n
n bbbb αα . (14) 

 
Следва включване на уравнението, в което участва неизвестната 3−nX   

n
nn

n
nn

n
nn

n
nn

n
nn

n
nn

n
nn

n
nnn

n
nnn

n
nnn

n
nn

bXa
bXa
bXa

bXaXaXaXa

=+

=

=

=+++

−
−−

−
−−

−
−−

−
−−

−
−

−
−−

−
−−−

−
−−−

−
−−

,

1
11

1
1,1

2
22

2
2,2

3
3

3
,31

3
1,32

3
2,33

3
3,3

 

 
 
 

n
nn

n
nn

a

a

,

3
,3

−
−−  

 
 

1
1,1

3
1,3

−
−−

−
−−− n

nn

n
nn

a

a
 

 

1
2,2

3
2,3

−
−−

−
−−− n

nn

n
nn

a

a

 

където  n
nn

n
nn

nn
a

a

,

3
,3

,3

−
−

− −=α  1
1,1

3
1,3

1,3 −
−−

−
−−

−− −= n
nn

n
nn

nn
a

a
α  1

2,2

3
2,3

2,3 −
−−

−
−−

−− −= n
nn

n
nn

nn
a

a
α .  (15) 

Умножение и сумиране на уравненията анулира коефициентите пред неизвестните nX , 1−nX , 

2−nX , в уравнението ( )3−N . Полученото уравнение се означава с ( )3−N  и съдържа само неиз-
вестната 3−nX  

( )3−N  
3
33

3
3,3

−
−−

−
−− =

n
nn

n
nn bXa , където 2,3

1
11,3

1
1,3

2
2

3
3

3
3 −−

−
−−−

−
−−

−
−

−
−

−
− +++= nn

n
nnn

n
nnn

n
n

n
n

n
n bbbbb ααα . (16) 

 
 

Анулирането на коефициентите се обус-
лавя от вида на множителите 

( )njniij ,...,1;,...,1 ==α . Във всяко преобразу-
вано уравнение коефициентите в намаляват 
последователно с по един. Преобразуванията 

продължават до изчерпване на уравненията. 
Схемата на диагонализиране на системата 
след първия ход на метода е показана в табл. 
3. Преобразуванията на уравненията в табли-
цата се извършва в посока отдолу нагоре ( )↑ . 

 
Табл. 3.  
N: 1X  2X  3X  4X  … 1−nX  nX  ijα  ib  

( )1  11a         1b  

+ 

( )1  11a  12a  13a  14a  … 1,1 −na  na1   1b  

( ) 122 α   1222α
I

a       I
a

a

22

12
12 −=α  

122α
I

b  

( ) 133α    1333α
II

a      II
a

a

33

13
13 −=α  

133 α
II

b  

( ) 144 α     1444α
III

a     III
a

a

44

14
14 −=α  

144 α
III

b  

… … … … … … … … … … 

( ) 1,11 −− nn α       2
1,1

−
−−

n
nna   2,2

1,1

1,1
1,1 −−

−−

−
− −= nn

nn

n
n

a

a
α  1,1

2
1 −
−
− n

n
nb α  
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( ) nn 1α        1−n
nna  1,1

1
1 −−−= nn

nn

n
n

a

a
α  

n
n
nb 1

1
α

−
 

( )2   I
a22    …    I

b2  

+ 

( )2   Ia22  Ia23     I
na2   Ib2  

( ) 233α    2333α
II

a      II

I

a

a

33

23
23 −=α  233 α

II
b  

( ) 244 α     2444α
III

a     II

I

a

a

44

24
24 −=α  

244 α
III

b  

… … … … … … … … … … 
( ) 1,21 −− nn α

 
     ,2

1
1,1

−
−− n

n
nna α
 

  1,2
2
1 −
−
− n

n
nb α  

( ) nn 2α        n
n
nna 2

1
α

−
 

nn

n
n

a
a

,

,2
,2 −=α  n

n
nb 2

1
α

−
 

( )3    II
a33       II

b3  

+ 

( )3    IIa33  IIa34    II
na3   IIb3  

( ) 344 α     III
a44     

44

34
34

a
a

−=α  
344 α

III
b  

… … … … … … … … … … 

( ) 1,31 −− nn α
 

     2
1,1

−
−−

n
nna   

1,1

1,3
1,3

−−

−
− −=

nn

n
n

a
a

α  1,3
2

−
−

n
n
nb α  

( ) nn ,3α        1−n
nna  

nn

n
n

a
a

,

,3
,3 −=α  

n
n
nb 3

1
α

−
 

 … … … … … … … … … … 

+ 

1−n       2
1,1

−
−−

n
nna    2

1
−
−

n
nb  

( ) nnn ,1−α        nn
n

nna ,1
1
,1 −

−
− α  n

nn

n
nn

nn
a

a 1
,1

,1

−
−

− −=α  nn
n
nb ,1

1
−

−
α  

( )↑  ( )nn=        n
nn

n
nn aa =   n

n
n
n bb =  

 
 

Анулираните коефициенти в първия и вто-
рия ход в таблиците обикновено не се запис-
ват. 

След диагонализиране на матрицата кое-
фициентите на матрицата по главния диагонал 
запазват вида си.  

Логиката на съставяне на ( )i -то преобразу-
вано уравнение в обратния ход на метода може 
да бъде представена по следният начин 

( ) ( ) ( ) ( )1....1 1,1,1 −++−+= −−− inni nini αα ,  
( )1,...,ni= .  (17) 

Разгърнат запис на коефициентите и сво-
бодните членове в ( )i -то уравнение на диаго-
нализираната система линейни алгебрични 

уравнения, ija , съответно ib  след извърше-
ните преобразувания има вида 

ijij aa = , 
i
iii

n
nni

n
nni

i
i

i
i bbbbb 11,

2
11,

1
,

11
... ++

−
−−

−−−
++++= ααα , 

( )1,...,ni= , ( )1,...,nj= .    (18) 
Същите изрази могат да бъдат представени 

и във вид на суми  

  ∑
+

=

−−−
+=

1
111 i

nm

n
mim

i
i

i
i bbb α .       (19) 

Изведените изрази могат да бъдат използ-
вани при евентуално програмиране на метода. 
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Проверка на решението се извършва след 
заместване на получените неизвестни 

( )niX i ,...,1=  в изходната система уравнения. 
В резултат на диагонализацията задачата се 

свежда до n  на брой линейни алгебрични 
уравнения с по едно неизвестно. Получените 
уравнения са независими. От тях се определя 
векторът на неизвестните [ ]X . Изведените из-
рази за неизвестните в общ случай са не осо-
бено сложни. 

 
Обратна матрица  
Определянето на обратната матрица се из-

вършва след последователни решения на сис-
темата с вектор на свободните членове всеки 
от стълбовете на единичната матрица. В нас-
тоящата работата тя се определя с аналитичен 
израз.  

Извършени ръчни решения по метода се 
подреждат в таблица.  

 
3. Заключение 
 
Методът е обобщен за система с произво-

лен (n на брой) линейни алгебрични уравне-
ния). Изразите за коефициентите и свободните 
членове са изведени в аналитичен вид. Изведе-
ните изрази са проверени аналитично и чис-
лено.  

Методът може да се програмира с цел ре-
шаване на системи линейни алгебрични урав-
нения с висока размерност. Методът е пред-
назначен за работа на компютър. Съставена 

програма по метода може да се включи в го-
ляма компютърна система.  

Методът може да се приложи например за 
изследване на напрегнатото и деформирано 
състояние на носещи конструкции.  
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ПОЛУЧАВАНЕ И ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА АЛКИДНИ СМОЛИ НА БАЗАТА НА 

МАСТНИ КИСЕЛИНИ НА РАПИЧНО МАСЛО 
 

Никола Тодоров 
 

PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF ALKYD RESINS BASED  
ON FATTY ACIDS OF RAPESEED OIL 

 
Nikola Todorov 

 
ABSTRACT: Alkyd resins are an important group of synthetic polymers, based on renewable natural 

resources. Efforts in recent times have focused on the use of waste materials in the production of alkyds. The 
glycerol phase obtained as a by-product of the production of biodiesel from rapeseed oil was used as a raw 
material for the production of fatty acids of rapeseed oil. By gas chromatography the qualitative and quantitative 
composition of fatty acids  was studied. 

Three types of alkyds (low-fat, medium-oil and high-oil) are obtained by esterification of fatty acids of rapeseed 
oil, crude glycerol and phthalic anhydride by the fatty acid method. Alkyd resins are obtained by diluting with 
xylene to achieve a suitable consistency for application. The curing of the films was carried out at a temperature 
of 100 to 130°C in the presence of dryers. Their physical properties (hardness, adhesion and flexural flexibility) 
as well as their stability when immersed in water and their chemical resistance were evaluated by standardized 
methods. 

The results of the study showed that the properties of the films are comparable to those of Commercial Resin 
Balkid 480C-60MTK, but are brown and therefore can be used only for coatings where there are no requirements 
for color brightness. 

Key words: biopolymers, alkyds, glycerol phase 
 
Въведение 

 
Алкидните смоли  са  важна група синте-

тични полимери, които се получават на базата 
на възобновяеми природни ресурси.  Те са 
придобили видно място в производството на 
бои и повърхностни покрития, поради своята 
икономичност, лекота на приложение и добра 
защита на материалите от неблагоприятното 
въздействието на  околната среда. Нещо по-
вече, те са известни  като биологично разграж-
дащи се полимери (Isaac and  Ekpa, 2013, Uzoh 
and Obodo, 2018) тъй като съдържат повта-
рящи се естерни функционални групи, от ко-
ито започва биологичното разграждане.  

Алкидните смоли дължат широкото си при-
ложение на своята гъвкавост и способност да 
създават голямо разнообразие от свойства, не-
обходими при използването от индустрията за 
повърхностни покрития. Заместването на су-
ровините, получени от изкопаеми горива със 
суровини от растителен произход, има голямо 
значение за икономическото, екологичното и 
устойчивото развитие на производството им. 

По настоящем алкидите представляват над 
40% от световното производство на всички 
смоли, използвани в областта на защитните 
покрития (Elba,  Ashery,  Rehim, 2018).  

Характеристиките на алкидните покрития 
зависят основно от маслата/мастните кисе-
лини, използвани при получаването им. Влия-
нието е двупосочно – както в зависимост от съ-
държанието, така и в зависимост от вида им. 
Най-подходящи за синтез на алкидни смоли са 
ленено масло, соево масло, рициново масло и 
слънчогледово масло (Zhang, Garrison, 
Madbouly, Kessler, 2017). Тези масла имат спо-
собността, когато са изложени на въздух, 
бавно да абсорбират кислород, образувайки 
сухи, здрави, прозрачни и издръжливи филми. 
Те обаче могат да се използват и за храни-
телни, козметични или фармацевтични цели.  

По тази причина усилията в последно време 
са насочени към използване на отпадъчни ма-
териали при получаването на алкиди. Това от 
една страна води до справяне с екологичните 
проблеми, а от друга се намаляват разходите 
за синтез на алкидите. Например, отпадъчен 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2147339248_Mohamed_E_Elba
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2147340979_Ramadan_E_Ashery
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2147338813_Elsayed_M_Abdel_Rehim
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полиетилен терефталат е успешно използван 
като източник на полиоли при получаването 
на алкидни смоли с различни растителни 
масла (Todorov, 2019, Ouyang Xie, Fu, Ding , 
Shen,  2021). Tаловото масло, което се разг-
лежда като отпадък от лигниноцелулозната 
растителна биомаса, счита се за суровина от 
второ поколение, а освен това не се конкурира 
с хранителната и фуражната промишленост, 
също се използва на получаване на алкидни 
смоли (Vevere, Fridrihsone, Kirpluks, Cabulis, 
2020, Xia, Yang, Gong, Ding, Shen, 2020). Съ-
общава се също за използване на компонен-
тите на глицероловата фаза, страничен про-
дукт  при производството на биодизел от слън-
чогледово олио, за получаване на алкидни бои 
(Genieva and Mollova, 2020). 

В литературата не са намерени данни за 
оползотворяването на органичните вещества в 
глицероловата фаза, която е страничен(отпа-
дъчен) продукт  при производството на биоди-
зел от рапично масло. В Европа около 55% от 
биодизела се получава от рапично масло. Уп-
равлевието на глицероловата фаза е сериозен 
финансов и екологичен проблем. Изхвърля-
нето в природата на огромните количества 
глицеролова фаза ще доведе до замърсяване на 
въздуха, водата и почвата и до много небла-
гоприяни последици за биологичното разнооб-
разие и за хората. Освен това ще се изгубят го-
леми количества глицерол (окол 46 %) и други 
органични вещества (около 29 %) Оползотво-
ряването на глицероловата фаза е единстве-
ният правилен избор.  

 Основните цели за настоящата работа са: 
превръщане на органичните вещества в глице-
роловата фаза (получена при производството 
на биодизел от рапично масло) в мастни кисе-
лини, отделянето им в сравнително чист вид и 
предлагане на метод за получаване на алкидни 
смоли на тяхна база.  

 
Материали и методи  
 
Материали  
Глицеролова фаза е получена при произ-

водство на биозизел от рапично масло от 
„Rapid Oil Industry Co., Ltd.“ село Козаревец, 
България;. Комерсиална смола Балкид 480С-
60МТК и фталовият анхидрид са ни предоста-
вени от „Оргахим АД ”– гр. Русе. Ксиленът, 
КОН, H3PO4,   са произведени в България и са 
използвани без по-нататъшно пречистване. 
Кобалтовият нафтенат (6%), калциевият ок-

тоат(10%), циркониевият октоат(18%) са заку-
пени от Aldrich и са използвани без по-ната-
тъшно пречистване. 

 
Синтез на алкиди 
В едногърлена колба с плоско дъно от 500 

ml се претегля необходимото количество гли-
церол. Колбата се поставя в микровълнов ре-
актор DAEWOO KOR 6485. Задава се съответ-
ната микровълнова мощност за достигане на 
температурата на кипене на водата. След  пъл-
ното изпаряване на съдържащата се в суровия 
глицерол вода, температурата се повишава до 
170°С. Прибавят се предварително пресметна-
тите количества ROFA-1 и фталов анхидрид. 
Процесът се следи по изменението на киселин-
ното число. На всеки 10 min се взема проба, 
която се разтваря в смес от толуен/етанол в съ-
отношение 1:1. Получената смес се титрува с 
0,1MKOH при стайна температура в присъст-
вие на индикатор фенолфталеин. Температу-
рата на реакцията през първите 15-20 min е 
170°С, а след това постепенно се повишава до 
220 - 230°С.  

Реакцията се прекратява, когато киселин-
ното число достигне стойност за нискомасле-
ните алкиди - 10 mg КОН/g, за средномасле-
ните - 12 mg КОН/g, за високомаслените ал-
киди -15 mg КОН/g смола.   

 
Получаване на алкидни смоли и на 

филми от тях 
За да се получат алкидни смоли, към синте-

зираните алкиди се прибавя ксилен до  полу-
чаване на подходяща за нанасяне консистен-
ция. За ускоряване на съхненето се добавят ка-
тализатори на съхненето: 6% кобалтов октоат, 
6% циркониев октоат и 10% калциев октоат. 
Количествата се варират до получаване на оп-
тимални резултати. Смесите от алкидна смола 
и катализатори се хомогенизират около 10 min 
и се нанасят върху предварително почистени 
стъклени и меки стоманени плочи (50 х 150 
mm). Определя се времето за получаване на 
твърд  филм при последователно  нарастване 
на температурата за 1 час. Всеки цикъл се из-
вършва с по три образеца.  

 
Методи за изследване 
Съставът на мастните киселини е опреде-

лен с Газ хроматографска система Agilent 
Technologies 7890A, оборудвана с FID, инжек-
тор с/без деление на потока и Agilent 7693A ав-
томатичен пробоотборник. Капилярна колона: 
HP-INNOWAX с неподвижна фаза полиетилен 
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гликол. Температури на инжектора и детек-
тора: 250ºC и 300ºC съответно, газ носител хе-
лий. Температурен режим на колоната: 200ºC, 
2 min, 3ºС/min, 210ºC, 10 min. 

Киселинното число, йодното число, осапу-
нителното число, цветът по скалата на  
Gardner бяха определени по стандартизирани 
методи  (EN 14104:200, ISO 3961:2018, ISO 
3657:2013, DIN ISO 4630)  

Твърдостта беше определена чрез Pencil 
hardness tester (ASTM D-3363.92, 2004 г.), а ад-
хезията чрез Cross Hatch Cutter тестер (ASTM 
D-3359). Тестът за гъвкавост е приложен в съ-
ответствие със стандарт ASTM D522. Устой-
чивостта на потапяне във вода е определена 
съгласно ASTM D 1647-59, 2004 г., а химичес-
ката устойчивост - съгласно ASTM D 1647-89, 
2004 г. 

 
Peзултати и обсъждане 
 
При разработката на настоящата работа 

като изходна суровина е използвана глицеро-
лова фаза, получена като страничен продукт 
при производство на биодизел от рапично 
масло. Беше установено, че глицеролова фаза  
съдържа: глицерол (46,3 %), вода (9,3%), мета-
нол (12,1%) и органични вещества, които не са 
глицерол (MONG-28,6%). В състава на МОNG 
има: сапуни, които се получават при осапун-
ване на мастни киселини; биодизел, който не е 
напълно отделен; глицериди (моно- ди- и триг-
лицериди, които са останали  в резултат на не-
пълна трансестерификация) и свободни мас-
тни киселни. 

  За целите на настоящата работа глицеро-
ловата фаза е третирана така, че да се получат 
мастни киселини на рапичното масло. Отна-
чало е проведено осапунване с разтвор на КОН 
в метанол  при 40°С. При този процес всички 
органични вещества, които не са глицерол се 
превръщат в сапуни. Така се постига опростя-
ване на състава на глицероловата  фаза. След-
ващата стъпка е подкисляване на тази смес с 
концентрирана фосфорна киселина до рН=3. 
При това сапуните се превръщат в мастни ки-
селини. Важното в случая е те да бъдат отде-
лени от останалите съставки на сместа. При 
неутрализацията се получават две фази – течна 
и твърда. Твърдата е калиев фосфат, който се 
отделя като се отдекантира течната фаза. Като 
престои течната фаза се фракционира. Получа-
ват се 2 фракции-лека и тежка. Леката съдържа 
основно мастни киселини на рапичното масло, 

които ние нарекохме ROFA-1 и ги използ-
вахме като изходна суровина за получаване на 
алкиди. 

Тежката фракция съдържа глицерол, вода, 
следи от фосфорна киселина и калиев фосфат. 
В литературата са предложени продължи-
телни и скъпи методи за пречистването на гли-
церола и получаването му в чисто състояние. 
На базата на опита ни в областта на синтеза на 
алкиди, ние проведохме неутрализация с КОН 
до рН=7. При тази неутрализация от фосфорна 
киселина се получава още малко калиев фос-
фат. Последният не е отделен от глицерола. 
Когато загряването е чрез облъчване с микро-
вълни,  малката хетерогенност, която се съз-
дава от калиевия фосфат, може да има положи-
телно влияние при синтеза на алкиди. Получе-
ният продукт е наименован CGly-R. Някои ос-
новни характеристики на ROFA-1 и на CGly-R 
са определени по стандартизирани методи 
(Таблица 1).  

 
Таблица 1. Основни характеристики на 

мастни киселини на рапичното масло и на су-
ровия глицерол.  

 
В резултат на приложения метод на трети-

ране са получени  мастни киселини (с чистота 
98,2%) и суров глицерол (с чистота 83,6), ко-
ито  биха могли да се използват като изходни 
суровини при получаването на алкидни смоли. 
 

Състав на свободните мастни киселини в 
ROFA-1 

Качественият и количествен състав на сво-
бодните мастни киселини в ROFA-1 е опреде-
лен с метода на газовата хроматография с пла-
мъчно йонизационен детектор (Таблица 2.). 

 Характеристика Стой-
ност 

R
O

FA
-1

 

Съд. на мастни киселини, wt % 98,2 
Други, wt % 1,8 
Киселинно число, mgKOH/g 195 
Йодно число, gI2/100g  119,1 
Осапунващо число, mg KOH/g 187 
Цвят по Gardner 10 
Плътност, g/cm3 0,887 

C
G

ly
-R

 

Съд. на глицерол, wt % 83,6 
Съд. на вода, wt % 8,1 
Съд. на FFА, wt % 2,8 
Съд. на пепел, wt % 4,6 
Други, wt % 0,9 
Цвят по Gardner 8 
Плътност, g/cm3 1,211 
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Таблица 2. Качествен и количествен състав 
на на мастните киселини в ROFA-1 
Брой на С 
атомите и на 
двойните 
връзки 

Време на 
задържане 

Количество на 
мастните кисе-
лини, wt.% 

С14:0 2,860 0,09 
C16:0 3,879 0,06 
C16:1 4,105 0,18 
C18:0 5,743 4,6 
C18:1 6,154 59,5 
C18:2   6,849 20,1 
C18:3  7,903 9,3 
С20:0 9,110 0,42 
С20:1 9,548 1,11 
С22:0 12,475 0,48 
С22:1 12,959 0,94 
С24:0 17,234 0,04 
С24:1 18,178 0,15 
Общо  96,97 
Други  3,03 

 
 С газовата хроматография е установено, че 

съдържанието на ерукова киселина е 0,94 wt 
%, което е по-малко от 2 wt %. Това означава, 
че ROFA-1 са мастни киселини на хибридния 
вид на рапичното масло „canola“ 

От данните в Таблица 2 е намерено, че йод-
ното число, изчислено на базата на състава на 
мастните киселини (Nikolaos and Katsiloulis 
2012) е 118,2 gI2/100g oil. В съответствие с 
тези данни (както и от данните   на йодомет-
ричното титруване ) получените мастни кисе-
лини ROFA-1 са полусъхнещи.    

 
Получаване на алкидите R-Alk1, R-Alk2 

и R-Alk3  
Три вида алкиди са получени по метода на 

мастните киселини при естерификация на 
CGly-R, ROFA-1 и фталов анхидрид. За да се 
получат качествени алкиди и за да се избегне 
желиране, най-напред се определя съставът 
им.  Определен е състава на:  ниско-маслен ал-
кид (R-Alk1) със съдържание на мастни кисе-
лини 42%; средно-маслен алкид (R-Alk2) със 
съдържание на мастни киселини  50% и висо-
комаслен алкид (R-Alk3) със съдържание на 
мастни киселини 58% (Таблица 3).  

 
 
 
 
 
 

Таблица 3. Състав на алкидите   
Изходни про-
дукти (g) и ха-
рактеристики 

R-
Alk1 

R-
Alk2 

R-Alk3 

FFA 72 100 137  
Фталов анхид-
рид 

60 60 60 

Gly 47 47 47 
Общо тегло 179 207 244 
Отделена вода 7,5 7,5 7,5 
Съд. на мастни 
киселини 

42 50 59 

 
Определени са константата на Patton К и из-

лишъкът на хидроксилни групи R. Стойнос-
тите К=1,06 - 1,07 и R = 25-30%, са в грани-
ците, при които не протича желиране и се по-
лучават алкиди с добри свойства. При опреде-
ляне на необходимите количества на изход-
ните суровини (ROFA-1 и CGly-R) се  взема 
предвид, че в състава на ROFA-1 има 1,8% гли-
церол, а в състава на CGly-1 има 2,8 % FFА 
(Таблица 4).  

 
Таблица 4. Необходими количества 

ROFA-1 и CGly-R 
Алкид Изходни суро-

вини 
FFА Gly 

R-Alk1 ROFA=71,8 70,5 1,3 
CGly=54,7 1,5 45,7 

R-Alk2 ROFA=100,3 98,5 1,8 
CGly=54 1,5 45,2 

R-Alk3 ROFA=138 135,5 2,5 
CGly=53,2 1,5 44,5 

 
И трите алкида са получени  по едноетапен 

процес. Синтезът им започва след пълното от-
деляне на водата от CGly-R, която е един от 
основните онечистващи вещества. В услови-
ята на микровълново загряване това се постига 
само за няколко минути при температура 
110°С. След това се прибавят ROFA-1 и фта-
лов анхидрид и температурата се повишава да 
170°С. За хода реакцията се следи по измене-
нието на киселинното число. На всеки 10 min 
се взема проба и се определя киселинното 
число (Фиг.1).  Когато стойността ва КЧ падне 
под 10 mgKOH/g за нискомасления, под 12 
mgKOH/g за сресномасления и под 15 
mgKOH/g за  високомасления алкид, реакци-
ята се прекратява.  

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/77550112_Nikolaos_B_Kyriakidis
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/77999657_Theophanis_Katsiloulis
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Фиг.1. Изменение на киселинното число с 
времето 

 
Бързото намаляване  на киселинното число 

в началото може да се обясни с взаимодейст-
вието между по-реактивоспособните пър-
вични ОН-групи  и фталовия анхидрид. Посте-
пенно количеството на първичните ОН-групи  
намалява, а едновременно с това молекулите 
стават по дълги  и подвижността им намалява. 
Поради това киселинното число започава по-
бавно да намалява. За да се ускори процеса, 
температурата се повишава. При тези условия 
и вторичните ОН групи на глицерола стават 
активни и така се формира алкидната струк-
тура. Най-правдоподобният механизъм на ре-
акция на естерификацията е показан на Фиг.2. 

 

HO R

O
+ OH
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Фиг.2.  Правдоподобен механизъм на ре-

акция при естерификацията на CGly-R, 
ROFA-1 и фталов анхидрид, където R е оста-
тък от мастните киселини 

 
Важно в случая е да се разгледа възмож-

ното въздействие на онечистванията. В със-
тава на ROFA-1, онечистващото вещество е 
Gly, което се взема предвид при определянето 
на състава. В състава на CGly-R освен глице-
рол има вода, FFА и калиев  фосфат. Водата се 
изпарява предварително. Количеството на 

мастните киселини е взето предвид при опре-
деляне на състава на алкидите. Последното 
онечистващо вещество в хода на полиестери-
фикацията е  калиевият фосфат. Той осигурява 
хетерогенност на системата. Действието на 
твърдите частици е аналогично на действието 
на пасивните горещи точки. Температурата на 
повърхността на частиците от калиев фосфат 
може да бъде по-висока от тази в течността и 
реакцията там може да се развие по-бързо, не-
зависимо от това, че общата температура се за-
пазва същата. В резултат на това естерифика-
цията протича без допълнително прибавяне на 
катализатор за 90, 110 и 130 минути за алки-
дите R-Alk3, R-Alk2 и R-Alk1 съответно. При 
конвенционалното загряване процесът про-
тича за около 8-12 часа.  

 
Получаване и охарактеризиране на ал-

кидните смоли R-AR1, R-AR2 и R-AR3 
След приключване на кондензационния 

процес, алкидите се охлаждат до 70°С и към 
тях се прибавя разтворител ксилен до пости-
гане на подходяща за нанасяне консистенция. 
Провежда се горещо филтруване, за да се пре-
махне и последното онечистващо вещество-
калиевия фосфат.  

Изследвани са основните характеристики 
на алкидните смоли като киселинно число, 
йодно число, условен вискозитет при 25 ℃, съ-
държание на нелетливи вещества, плътност 
при  20ᵒС, цвят по Гарднер. При сравнение на 
характеристиките на R-AR1, R-AR2 и R-AR3  
с тези на комерсиалната смола Балкид 480С-
60МТК, беше установено,  че основните раз-
лики са в цвета и йодното число. Причината е, 
че при получаването на комерсиалната смола 
е използвано слънчогледово олио, което има 
светло жърт цвят. Рапичното масло е с кафяв 
цвят, в резултат на което и алкидните смоли 
имат кафяв цвят. Освен това стойностите на 
йодното число на слънчогледовото олио и на 
мастните киселини, които се получават от него 
са по-високи от съответните  на мастните ки-
селини в ROFA-1 и  на алкидните смоли, полу-
чени от ROFA-1. Тъй като йодното число 
оказва влияние върху процеса на сушене на ал-
кидните смоли, следва да се определят подхо-
дящи условия за протичане на този процес. 

За да се ускори сушенето на R-AR1, R-AR2 
и R-AR3 се прибавят катализатори  (суши-
тели). Видът им е определен на базата на лите-
ратурни данни, а количеството и условията на 
съхненето са определени експериментално. 
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Когато се влага по-голямо количество, се фор-
мира по-гъсто омрежена система и втвърдява-
нето се улеснява, но по екологични съображе-
ния, изследванията са проведени с възможно 
най-малките количества сушители, а именно: 
Co - 0.04 %; Ca - 0.2 % and Zr -0.3 %. Получе-
ните смеси от алкидна смола и сушители се хо-
могенизират и се нанасят върху предвари-
телно подготвени стъклени или меки стома-
нени пластини. Всеки цикъл от изследване се 
извършва с по три образеца.  

Изследвани са възможностите за съхнене 
на покритията от всички смоли при стайна 
температура и ускорено сушене в продълже-
ние на 1 час при последователно нарастване на  
температурата от 80 до 130°С. Резултатите са 
сравнени с тези, получени за комерсиалната 
смола Балкид 480С-60МТК (Таблица 5). 

 
Таблица 5. Характеристика на филмите от 

алкидни смоли при вариране на температу-
рата 
Алкидна 
смола 

Температура и продължителност 
на изследването 
22°С, 
дни 

80°С,  
1 час 

110°С, 
1 час 

130°С, 
1 час 

R-AR1 ˃7 с т  
R-AR2 ˃7 л с т 
R-AR3 ˃7 л с т 
Балкид 1    

л – лепкав; с- сух при докосване; т-твърд. 
 
Резултатите (Таблица 5) показват, че само 

образците, подготвени от R-AR1 бяха изсу-
шени при 110°С за 1 час, а изсушаване на об-
разците, подготвени от R1-AR2 и  R1-AR3 се 
постигна при 130°С за 1 час. По-добрата спо-
собност за сушене на смолата R-AR1 може да 
се обясни с по-високото съдържание на  фта-
лов анхидрид, което води до получаване на  
по-дълги молекули. Те от своя страна под въз-
действието на сушителите осигуряват повече 
напречни връзки. Смолата става по-плътна, 
по-вискозна и по-компактна, което  подобрява 
съхнещите й способности.  

Филмите, получени след пълно втвърдя-
ване на R-AR1,  R-AR2 и  R-AR3 са охаракте-
ризирани  по отношение както на физичните 
им свойства (Таблица 6), така по отношение на 
стабилността им при потапяне във вода и хи-
мическата им устойчивост (Таблица 7.).  

 
 
 

Таблица 6. Твърдост, адхезия и гъвкавост 
на филми от алкидните смоли 

Алкидна 
смола 

Твърдост Адхезия Гъвкавост 
при огъ-
ване 

R-AR1 НВ 3б добра 
R-AR2 НВ 3б добра 
R-AR3 В 3б отлична 
Балкид 2Н 3б отлична 

 
Получените резултати (Таблица 6) пока-

заха, че масленото съдържание на алкидните 
смоли оказва влияние върху твърдостта и гъв-
кавостта на филмите. Най-малка е твърдостта 
на образците, подготвени от R-AR3, а при 
тези, подготвени от R-AR1 и  R1-AR2 тя нарас-
тва. Резултатите потвърждават изследванията 
на други автори (Isaac and  Ekpa, 2013), според 
които с нарастване на масленото съдържание, 
твърдостта намалява. Гъвкавостта при огъ-
ване,  за образците с най-високо маслено съ-
държание R-AR3 е отлична – те  преминаха 
теста за огъване около донорник 1/8 инча, до-
като R1-AR1 и  R1-AR2 преминаха теста за 
огъване около донорник 1/4 инча. За адхезията 
не е намерена тенденция –всички проби пока-
заха добра адхезия към стоманена и стъклена 
повърхност. Това може да се обясни с опти-
малното съдържание на хидроксилни групи в 
структурата на смолите, което подобрява адхе-
зията към субстратите. 

За изследване на устойчивостта при пота-
пяне в дестилирана вода  и на химическата ус-
тойчивост, филмите се подготвят върху стък-
лени епруветки, изсушават се и се потапят във 
вода или в съответния разтвор. След  опреде-
леното от стандартите време, епруветките се 
изваждат и се прави визуална оценка. Резулта-
тите са показани на Таблица 7. 

 
Таблица 7. Химическа устойчивост на 

филми от получените алкидни смоли  
а – без промяна; b – непрозрачен филм, c- час-
тично разтворен филм 

 
Филм, 
получен 
от 

Устойчивост при потапяне в 
Дест. 
вода 

NaCl 
(5%) 

H2SO4 
(0,1M) 

KOH 
(0,1M) 

R-AR1 a a b c 
R-AR2 a b c c 
R-AR3 a b c c 
Балкид а а а b 
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От резултатите, представени на Таблица 7 
се вижда, че  всички филми са устойчиви при 
потапяне в дестилирана вода.  Филмите, полу-
чени от R-AR2 и R-AR3 имат по-малка хими-
ческа устойчивост в  5% р-р на NaCl и  0.1M 
H2SO4. Само комерсиалната смола е устой-
чива в 0,1М H2SO4. Всички смоли са слабо ус-
тойчиви на алкали. Това може да се  обясни на 
базата на това, че алкидните смоли са съста-
вени основно от естерни връзки, които са чув-
ствителни към алкална хидролиза.  

 
Заключение  
 
С настоящата работа е показано, че маст-

ните киселини на рапичното масло могат да се 
използват за синтез на алкидни смоли. От гли-
цероловата фаза, която е суровина от второ по-
коление, могат да се получат мастни киселини 
с висока чистота. Установено е, че синтезът на 
алкиди може да се осъществи при облъчване с 
микровълни и времето за получаването им да 
бъде редуцирано от 8-12 часа  до 90-130 min. 
От трите вида алкидни смоли R-AR1, R-AR2 и  
R-AR3 могат да се получат качествени филми 
при температура от 110 до 130°С като се из-
ползва подходящ комплекс от сушители. Ре-
зултатите от изследването на някои по-важни 
характеристики показаха, че  филмите от по-
лучените алкидните смоли имат добра адхезия 
и  гъвкавост при огъване, но са със кафяв цвят 
и следователно могат да се използват само за 
покрития, при които няма изисквания по отно-
шение на яркостта на цветовете. 
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ABSTRACT: The aim of the present work is to study the impact of the national road I-6 on air quality on the 

territory of the University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" - Burgas. For this purpose, the pollution of PM10 and PM2,5 
in the rest areas, next to the Organic and Medical Faculty edifices was assessed. 

Mass concentrations of РМ10 and РМ2,5 were measured at eight points - 3 at each of the two rest areas, two 
control points - at 10m. and at 200 m. from the main road. It was found that the average mass concentrations 
of particulate matter at 10 m of the road exceed 100 μm/m3(РМ10) and 30 μm/m3(РМ2,5), which corresponds to 
poor air quality. At rest areas, most of the measured mass concentrations of РМ10 exceed the requirements of the 
national legislation and World Health Organization recommendations. All measured mass concentrations of РМ2,5 
at rest areas exceed World Health Organization recommendations.Resultsindicate the need to implement 
measures to improve ambient outdoor air quality and reduce risk to human health. 

Key words: air quality, particle mass concentration, road transpor 
 
Въведение 
 
Замърсяването на въздуха е местен, общо-

европейски и междуконтинентален проблем. 
То оказва въздействие не само въ рху измене-
нието на климата, но и върху общественото и 
индивидуалното здраве. Около 90% от градс-
кото население на Европа е изложено на въз-
действието на замърсители в концентрации, 
считани за вредни за здравето (Bruyninckx, 
2020). 

Замърсяването с прахови частици (ПЧ) е 
основен проблем за качеството на атмосфер-
ния въздух (Abuelgasim 2020, Basahi, Ismail, 
Hissan et al, 2017; Bell, Samet, Dominici. 2004, 
Abuelgasim and Farahat, 2020, Speranza, 
Caggiano, Margiotta et al, 2014; Blanco-Becerra, 
Gáfaro-Rojas, Rojas, 2015). Това замърсяване 
обикновено се изчислява като общата сума от 
всички твърди и течни частици, суспендирани 
във въздуха. Праховите частици се разглеждат 
като сложна смес от органични и неорганични 
частици, които се получават от дим, прах, 

сажди или течни капчици. Праховите частици 
значително се различават по размер и тради-
ционно се класифицират на груби и фини час-
тици. Грубите частици (PM10) имат аеродина-
мичен диаметър между 2,5 и 10 µm. Фините 
частици (РМ2,5) имат аеродинамичен диаметър 
по-малък от 2,5 μm.  

Грубите частици се получават основно от 
естествена обработка като повторно суспенди-
ране на местна почва, прашна буря, както и от 
антропогенни източници като пътен прах и 
различни промишлени процеси (Querol, 
Alastuey, Viana et al, 2004). Фините частиците 
(РМ2,5) се състоят предимно от първични и 
вторични антропогенни горивни продукти, 
произхождащи от трафика и от производство 
на енергия (Lin, Chen , Lu et al, 2019,). В срав-
нение с PM10, вниманието към РМ2,5 е по-го-
лямо, защото тези прахови частици имат по-
малък размер, а в резултат на това по-дълго за-
мърсяват атмосферния въздух и имат по-сери-
озни последици за здравето на хората 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/particulate-matter
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(Dominici, Greenstone, Sunstein, 2014). Те про-
никват в дихателната система чрез вдишване, 
причинявайки респираторни и сърдечно-съ-
дови заболявания, дисфункции на репродук-
тивната и централната нервна система и рак 
(Manisalidis, Stavropoulou, Stavropoulos et al, 
2020). 

Транспортът е един от основните източ-
ници на замърсяването на въздуха. Превоз-
ните средства с бензинови и дизелови двига-
тели отделят голямо разнообразие от замърси-
тели на въздуха, като: CO, NO2, SO2, летливи 
органични съединения, полициклични аро-
матни въглеводороди (PAHs) и прахови час-
тици от износването на компонентите на пре-
возното средство, като спирачки и гуми, както 
и от суспендиране на частици прах от пътя 
(Naydenova , Veli , Mustafa , et al. 2020, 
Naydenova, Veli, Mustafa, et al, 2019, Popescu. 
and Popescu, 2017, Han, and Naeher, 2006). За-
мърсяването с прахови частици предизвиква 
най-голямо безпокойство, тъй като нивата им 
често надвишават стандартите за качество на 
въздуха. Едни от най-замърсените райони са 
тези около магистралите и главните пътища с 
интензивен трафик. Те са рисков фактор за 
здравета и живота на обитателите на разстоя-
ние до около 100 метра. В редица идследвания 
(Amram, Abernethy, Brauer, et al, 2011, Brugge, 
Durant, Rioux, 2007) е посочено, че хората, ко-
ито живеят или прекарват значително време на 
разстояние до около 200 m от магистралите и 
главните пътища са изложени на експозиция 
на замърсителите от превозните средства, ко-
ято е по-висока от тази, на която са изложени 
хората на по-далечни разстояния.  

Изчислено е, че генерираните от трафика 
емисии представляват повече от 50% от об-
щите емисии на прахови частици (PM10 и 
РМ2,5) в градските райони във високо индуст-
риализираните страни. В Лондон повече от 
80% от праховите частици се получават от 
пътния трафик. 

Органичният корпус и корпусът на Меди-
цинския факултет на У-т „Проф.д-р Асен Зла-
таров“ – гр. Бургас са на разстояние 40 m и 67 
m съответно от републиканския път I-6. До 
сега не са правени измервания на замърсява-
нето на въздуха на територията на Универси-
тета. Оценяването на замърсяването с РМ10 и 
РМ2,5 е от особено значение за здравето на сту-
дентите и преподавателите. В местата за по-
чивка студентите и преподавателите прекар-
ват около 1/4 от пребиваването си в Универси-
тета. Освен това, замърсяването на въздуха 

около корпусите оказва влияние на качеството 
на въздуха в корпусите, тъй като обикновено 
вентилацията е естествена. 

На този фон целта на настоящата работа е 
да се изследва влиянието на автомобилния 
транспорт по републиканския път I-6 върху ка-
чеството на атмосферния въздух на територи-
ята на Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ 
– гр. Бургас като за тази цел се направи оценка 
на замърсяването с РМ10 и РМ2,5 на площад-
ките за почивка на студентитe и преподавате-
лите пред Органичен корпус и пред корпуса на 
Медицинския факултет. 

 
Методология 
 
Област на проучване  
Проучванията са проведени в гр. Бургас 

(население над 210 000 жители), България. 
Градът е разположен на брега на Черно море и 
е най-важният културен, икономически, тран-
спортен, правителствен, туристически и обра-
зователен център в Югоизточна Бълга-
рия. Университет "Проф. д-р Асен Златаров" е 
единственият държавен университет в Югоиз-
точна България. Обучението в Университета 
се осъществява в шест учебни корпуса. 

Обект на настоящото изследване са пло-
щадките за почивка пред два от корпусите на 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. 
Бургас. Това са Органичният корпус и корпу-
сът на Медицинския факултет, които се нами-
рат в югоизточната част на Университета и са 
на разстояние 40 и 67 m съответно от път I-6 
(Фиг.1). Пътят I-6, по-известен като Подбал-
канският път, е първокласен път от Републи-
канската пътна мрежа на България. В участъка 
от „Петолъчката“ до Бургас пътят съвпада с 
Европейския път Е773. Други източници на 
замърсяване за двата корпуса от източната и 
североизточната страна могат да са: паркингът 
между двата корпуса, паркингът на хипермар-
кет Метро и бензиностанция OMV.  

 
Апарати 
Измерванията бяха направени с апарат 

Trotec PC200, предназначен да измерва броя и 
масата на частиците във въздуха, както и стой-
ностите на температурата на въздуха и относи-
телната му влажност. За определяне на масата 
на праховите частици РМ10 и РМ2,5, Trotec 
PC220 засмуква въздух със скорост на потока 
от 2,83l/min и определя размера и количест-
вото на частиците, съдържащи се в него с по-
мощта на лазерен диод (клас 3R лазер, 780nm, 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8A%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_%D0%95773
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1,5-3mW). Устройството автоматично преоб-
разува концентрацията на частиците с аероди-
намичен диаметър 2,5 и 10 μm в масова кон-
центрация на частиците (μg/m³). Времето на 
вземане на проби, интервалът от време между 
измерванията и броят на измерванията могат 
да се регулират. Измерените стойности се съх-
раняват в паметта на устройството и се прех-
върлят на компютър чрез USB. 

За настоящото изследване времето за взе-
мане на проби е настроено на 21 секунди 
(0,9912L въздух), интервал от време между за-
мерванията– 39 секунди, брой на измервани-
ята на всяка точка – 3. 

 По време на измерванията Trotec PC220 е 
поставен на разстояние най-малко 2 m от врати 
или прозорци и на височина на дихателната 
зона - 1,5 m от земята. Сондата на измервател-
ния уред е обърната към наветрената (срещу 
вятъра) - посока, за да се осигури максимална 
концентрация на праховите частици. 

Скоростта и посоката на вятъра се измерват 
с преносима метеорологична станция в сред-
ните точки на площадките за почивка, съот-
ветно на 64 и 112 m от път I-6. Със станцията 
се получават осреднени данни на интервали от 
6 минути с 5 минути времева стъпка. 

 
Определяне на местата за измерване 
Според целта на изследването, за настоя-

щата работа са определени общо 4 места за из-
мерване: две площадки за почивка и две конт-
ролни места. 

Фиг.1. Карта на зоната за изследване от 
Университета  

 
С код ТА е означено първото контролно 

място. Намира се на разстояние 10 m от път I-
6. Замърсяванията на това място са най-високи 
и са отражение на трафика на пътя. С кодове 
ПО и ПМ са означени площадките за почивка, 
съответно пред Органичния корпус и пред 
корпуса на Медицинския факултет. Разстояни-
ето от пътя до центровете на площадките са 

съответно 64 и 112 m, а формата на двете пло-
щадки се доближава до кръг с диаметър приб-
лизително 14 m. С код ТФ е означено второто 
контролно място. Намира се на разстояние 200 
m от път I-6. Замърсяването в тази точка може 
да се разглежда като фоновото замърсяване. 

 
Резултати и обсъждане 
 
Замърсяването на площадките за почивка 

пред Органичния корпус и пред корпуса на 
Медицинския факултет от трафика по репуб-
ликанския път I-6, зависи от редица фактори: 
интензивност на трафика, разстояние от източ-
ника до обекта на изследване, възможностите 
за разпространение на праховите частици. 
Трафикъг по републиканския път I-6 в близост 
до гр.Бургас е твърде интензивен. През работ-
ните дни за 1 час по пътя, между Университета 
и хипермаркет Метро преминават над 1500 
леки моторни превозни средства и над 190 
тежки моторни превозни средства.  

Основните фактори, от които зависи раз-
сейването на праховите частици са: разстояни-
ето от източника, вида на настилката, екрани-
ращите фактори (растителност или сгради), 
метеорологичните показатели. На Табл.1 са 
показание някои основни характеристики на 
местата, на които са проведени измерванията.  

 
Таблица 1. Основни характеристиките на 

местата за измерване 
Код Разстояние 

до път I-6, 
m 

Настилка Екрани-
ране 

ТА 10 бетон няма 
ПО 64 ± 7 трева, ас-

фалт 
дървета 

ПМ 112 ± 7 трева, ас-
фалт, 
плочки 

Дървета, 
сграда 

ТФ 200 трева, ас-
фалт, 
плочки 

дървета 

 
Разстоянието от главния път I-6 до площад-

ките за почивка е под 150 m, което според ре-
дица автори е рисков фактор за здравето на 
обитателите (Amram et al, 2011, Brugge et al, 
2007). В Табл.1 е дадена информация за нас-
тилката и екраниращите фактори, които могат 
да повлияят на разпространението на замърси-
телите (в конкретния случай на РМ10 и РМ2,5). 
Цялата зона на изследване е равнинна. Около 
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корпусите има асфалтирана прощадка (на ко-
ято има обособен паркинг), което благоприят-
ства разпрашаването. Между главния път I-6 и 
паркинга има около 25-30 m зелена площ, в ко-
ято има някои широколистни дървета, но те са 
на голямо разстояние едно от друго и не обра-
зуват зелен пояс. Площадката ПМ е екрани-
рана от източната и южната страна, което 
може да предизвика турбуленция и изменения 
на замърсяването. 

Друг фактор, който оказва голямо влияние 
върху разпространението на РМ10 и  РМ2,5 са 
метеорологичните показатели – температура, 
относителна влажност, скорост и посока на вя-
търа, валежи.  

Измерванията в настоящата работа са про-
ведени през месеците март и април (в дните от 
понеделник до петък, защото трафикът е по-
голям, отколкото в почивните дни). По това 
време на годината, времето в Бургас е промен-
ливо със значителни изменения на метеороло-
гичните показатели. Известно е (Lin et al, 
2019), че между температурата и замърсява-
нето с прахови частици има умерена положи-
телна корелация, а между относителната влаж-
ност и замърсяването с прахови частици има 
тенденция към отрицателна корелация, но тя 
не винаги се проявява. Измерванията в насто-
ящата работа са проведени в дни, в които няма 
валежи, защото с тях обикновено протича 
мокро отстраняване на РМ10 и  РМ2,5. Друг, 
твърде значим метеорологичен показател е вя-
търът. От значение са както посоката, така 
също и скоростта му. За да оценим влиянието 
на пътя за замърсяването с прахови частици на 
площадките за почивка, проведохме измерва-
нията в дни и в часове, в които посоката на вя-
търа е изток или изток-североизток, а ско-
ростта на вятъра е 1-3 m/s, който се счита за 
спокоен. Данните за основните метеороло-
гични показатели са статистически обрабо-
тени.  Определени са средните стойности, дис-
персията и стандартното отклонение за дните, 
в които са направени измерванията (Табл.2.). 

 
Табл.2. Основни характеристики на атмос-

ферата 
Дата Темп., 

°C 
Относителна 
влажност, % 

Скорост и по-
сока на вятъра, 
m/s 

16.03 9,6±2,4 60±15 2,2±0,8, ИСИ 
25.03 11,3±2,1 47 ±7 2,1±0,7, СИ 
28.03 10,6±1,8 69±9 1,9±1,1, И 
05.04 11,1±1,2 72 ± 7 1,9±0,9, СИИ 
07.04 11,2±1,3 73 ± 7 2,3±0,5, И 

 
Температурата и относителната влажност 

са характерните за месеците март и април. Ос-
новният фактор, който влияе на преноса на 
праховите частици е вятърът. В рамките на 
един ден той често променя посоката и ско-
ростта си. При обработката на данните за ме-
теорологичните показатели са взети пред вид 
само данните, които са получени при скорост 
на вятъра от 1 до 3 m/s с посока изток или из-
ток-североизток. 

За всеки от посочените на Табл.2. дни, са 
направени измерванията на РМ10 и РМ2,5 във 8 
точки –една на 10 m от главния път I-6, на 
двете площадки по 3 точки и 1 точка на 200 m 
от пътя. Във всяка точка всеки ден са напра-
вени по 7 измервания, през 1 астрономически 
час в диапазона от 9 до 16 ч. За определянето 
на средните масови концентрации са взети 
само данните, които са получени при скорост 
на вятъра от 1 до 3 m/s с посока изток или из-
ток-североизток. Средните масови концентра-
ции за точките ТА и ТФ са определени на ба-
зата на броя на измерванията за всеки ден от 
изследването. За площадките отначало се оп-
ределя средната масова концентрация от из-
мерванията в трите точки на съответната пло-
щадка за всеки час от изследването, а след това 
се определя средната масова концентрация на 
РМ10 и  РМ2,5 на базата на броя на измервани-
ята за деня. 

На фиг.2. е направено сравнение на сред-
ните масови концентрации на РМ10 за 5-те дни 
на изследването. Вижда се, че най-високи са 
средните масови концентрации за точка ТА (от 
100 до 116 µg/m3). За площадка ПО стойнос-
тите намаляват почти наполовина, а за пло-
щадка ПМ са малко по-ниски. Това може да се 
обясни с отдалечаването от пътя и протичане 
на процеси на утаяване и разсейване на части-
ците. Най-ниски стойности са получени за 
точка ТФ. Средните масови концентрации са 
между 30 и 34 µg/m3, което съответства на фо-
нова концентрация в двора на Университета. 
Резултатът е много важен, защото потвърж-
дава, че автомобилният транспорт по републи-
канския път I-6 замърсява въздуха на площад-
ките за почивка пред Органичен корпус и пред 
корпуса на Медицинския факултет с РМ10 , но 
с отдалечаване от пътя това въздействие нама-
лява. 
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Фиг.2. Средни масови концентрации на 

РМ10 
 

Статистическата обработка на резултатите 
за 5-те дни на изследването показа, че за пло-
щадка ПО средната масова концентрация на 
PM10 е 55 µg/m3 със стандартно отклонение от 
18 µg/m3, а за площадка ПМ средната масова 
концентрация на PM10 е 47,6 µg/m3 със стан-
дартно отклонение 17 µg/m3  

За да се оцени замърсяването с прахови час-
тици PM10 е направено сравнение на получе-
ните резултати със: 

Средноденонощна норма за опазване на чо-
вешкото здраве в Р България, която според На-
редба № 12 от 15.07.2010 г. (изм. и доп.ДВ, бр. 
79 от 8.10.2019 г) е 50 µg/m3;  

-Насоките на Световната здравна организа-
ция, според които PM10 не трябва да превиша-
ват 45 µg/m3 средно за 24 часа (WHO, 2021).  

Сравнението показа, че голяма част от ма-
совите концентрации на PM10 на площадките 
за почивка ПО и ПМ превишават нормите, оп-
ределени от Националното ни законодателс-
тво и нормите на СЗО. 

На Фиг.3. са показани резултатите на сред-
ните масови концентрации на РМ2,5 за 5-те дни 
на изследването. И тук най-високи са стойнос-
тите за точка ТА. За площадка ПО и площадка 
ПМ стойностите са значително по-ниски, ко-
ето може да се дължи на процеси на разреж-
дане по време на транспортиране на фините 
прахови частици. Най-ниски стойности са по-
лучени за точка ТФ, където средните масови 
концентрации са между 13 и 16 µg/m3. Резул-
татът потвърждава, че праховите частици 

РМ2,5 не замърсяват въздуха на разстояние 200 
m от пътя при скорост на вятъра от 1 до 3 m/s.  

 

 
Фиг.3. Средни масови концентрации на 

РМ2,5 
 
През разглеждания период средните ма-

сови концентрации на PM2,5 за деня на пло-
щадките ПО и ПМ са съответно 22 µg/m3 (със 
стандартно отклонение от 7 µg/m3) и 19 µg/m3 
(със стандартно отклонение от 7 µg/m3).  

В Българското законодателство за РМ2,5 
има Средногодишна норма, която е 20 µg/m3. 
Все още няма средноденонощна норма за опаз-
ване на човешкото здраве. Актуализираните 
норми на СЗО предвиждат 24-часовите средни 
експозиции да не надвишават 15 µg/m3 повече 
от 3 - 4 дни в годината. Сравнението на полу-
чените данни с нормите показа, че всички 
данни за масовите концентрации на РМ2,5 на 
площадките за почивка ПО и ПМ  превишават 
нормите на СЗО. 

Като правим това заключение, трябва да от-
бележим, че средните масови концентрации за 
деня в настоящата работа са определени за 7 
часа от денонощието, а не за 24 часа. Незави-
симо от това, те доказват, че под въздействи-
ето на трафика на републиканския път I-6 има 
замърсяване с РМ10 и РМ2,5. Изследванията са 
направени на площадките за почивка, но става 
ясно, че трафикът по републиканския път за-
мърсява въздуха около корпусите и не само с 
прахови частици, а и с вредни газове като CO, 
NO2, SO2, летливи органични съединения, по-
лициклични ароматни въглеводороди, шум и 
др. Това е от голямо значение, защото и в двата 
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корпуса вентилацията е естествена и замърсе-
ният около корпусите въздух може да замърси 
въздуха в сградите, където студентите и пре-
подавателите прекарват по 8-10 часа. 

Резултатите дават индикации за необходи-
мост от по-задълбочено изследване на качест-
вото на атмосферния въздух по отношение и 
на други замърсители и други метеорологични 
условия, за прилагане на мерки за подобряване 
на качеството на въздуха и намаляване на рис-
ковете за човешкото здраве. Някои от тези ме-
роприятия могат да са отклоняване на автомо-
билния трафик преди гр. Бургас, а също така 
изграждане на зелен пояс край републиканс-
кия път I-6. 

 
Заключение 
 
Направена е оценка на замърсяването с пра-

хови частици на площадките за почивка на 
студенти и преподавателите пред Органичния 
корпус и пред корпуса на Медицинския факул-
тет на територията на Университет „Проф.д-р 
Асен Златаров“ - Бургас. Беше установено, че 
трафикът на републиканския път I-6 замърсява 
атмосферния въздух и на двете площадки. Го-
ляма част от масовите концентрации на PM10 

превишават нормите, определени от Нацио-
налното ни законодателство и нормите на 
СЗО. Всички масовите концентрации на РМ2,5 
на площадките за почивка превишават нор-
мите на СЗО. 

Тъй като и в двата корпуса вентилацията е 
естествена, замърсяването на атмосферния 
въздух около корпусите може да замърси въз-
духа в сградите, където студентите и препода-
вателите прекарват по 8-10 часа. Резултатите 
дават индикации за необходимост от по-задъл-
бочено изследване на качеството на атмосфер-
ния въздух по отношение и на други замърси-
тели и други метеорологични условия, за при-
лагане на мерки за подобряване на качеството 
на въздуха и намаляване на рисковете за чо-
вешкото здраве. 
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АНАЛИЗ НА ГОТОВНОСТТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ СЪЗДАЛА 
СЕ КРИТИЧНА СИТУАЦИЯ ОТ ПРИРОДЕН ИЛИ ТЕХНОГЕНЕН ПРОИЗХОД  

 
Пламена Атанасова, Сабина Недкова 

 
ANALYSIS OF THE PREPAREDNESS OF THE POPULATION TO RESPOND TO A 

CRITICAL SITUATION OF NATURAL OR TECHNOGENIC ORIGIN 
 

Plamena Atanasova, Sabina Nedkova 
 

ABSTRACT: The preparedness of the population for an adequate reaction in case of a critical situation of 
natural or man-made (technogenic) origin is an important factor for the protection of life and health of people in 
the impact zone of a disaster. These situations occur unexpectedly and suddenly, and usually there is a lack of 
resources to obtain immediate guidance for action at the monet, the disaster occurs. Pre-acquired knowledge and 
skills to act in this type of situation are extremely important for the correct response in the critical situation in 
which the time is of an utmost importance. They contribute to the correct orientation in the situation, organization 
of the response and participation in the implementation of complex emergency and rescue measures to prevent or 
reduce the impact of damaging factors. 

Key words: critical situation, preparation of the population, disasters  
 

Въведение 
 
Защитата на населението при възникване 

на природни и техногенни бедствия, представ-
лява комплекс от специфични мероприятия, 
провеждащи се с цел, да не се допускат чо-
вешки жертви и максимално да се понижи, 
въздействието на поразяващите фактори. При-
добитите знания и практически умения в областта 
на безопасността и защитата при бедствия са много 
важни за правилна реакция в условия на възник-
нала критична ситуация. Това са знания предимно 
в областта на риска и опасностите, възникнали в ре-
зултат на природни и техногенни бедствени ситуа-
ции.  

 
Анализ на резултатите 

 
За целта на настоящото изследване беше 

създадена анкета, която беше разпространена 
сред гражданите в електронна среда, което 
даде възможност да се включат повече участ-
ници в различни възрастови групи и от раз-
лични населени места. Получените отговори в 
рамките на проведеното проучване са от 130 
респондента на възраст от 18 до над 65 години. 
 
 
 

Разпределение на респондентите по въз-
раст и пол 

 

 
 
Фиг.1 Разпределение по възрастова група 
 

Най-голяма част от анкетираните попадат 
във възрастова група 36-45 години, което може 
да се обясни с най-високата дееспособност на 
тази част от населението, на активно работещи 
хора, които най-често носят отговорност и за 
други членове на семейството - деца, родители 
(Фиг. 1).  
 
 
 
 



116 

 
 
Фиг.2 Разпределение по пол 

 
Мнозинството от участниците в анкетата са 

жени (близо 70% от всички отговорили).  
 
Източник за получаване на информация, 

при възникване на извънредна ситуация 
 

 
 
Фиг.3 Процентно графично представяне на 
предпочитаните от анкетираните, източници 
за получаване на информация 
 

Отговорите на този въпрос са графично 
представени във Фиг. 3. Тук получените резул-
тати са обяснимо разпределени в процентно 
мнозинство, описващо двата най-достъпни на-
чина за получаване на информация в настоя-
щия момент, които са радио и телевизия – от-
белязани от мнозинството от 59,7% и интер-
нет, който предпочитат 27,9%. Резултатите, 
показват до голяма степен законово установе-
ните начини за предаване на информация в 
случай на криза, които са радио и телевизия. В 
член 38 (1) от Закона за защита при бедствия 
се постановява „оператори на радио- и телеви-
зионни програми, предприятията, предоста-
вящи обществени електронни съобщителни 
мрежи и/или услуги, при поискване от опера-
тивните центрове на единната спасителна сис-
тема да предават незабавно и без изменение на 
съдържанието и на смисъла неотложна инфор-
мация,  необходима за защитата на населени-
ето, съгласно сключените споразумения“. 

Тези резултати също доказват и голямата отго-
ворност на радио и телевизионните медии в 
организацията на действията в случай на 
криза, която се основава на точна и възможно 
най-изчерпателна информация от една страна, 
а от друга в поднасянето й по начин, който 
няма да добави допълнителна тежест, засил-
вайки мащаба на проблема, а ще го представи 
обективно и надеждно. Младите хора, които 
не избират в ежедневието си, тези медии за по-
лучаване на информация, са тези които влизат 
в другата голяма група отговори, посочващи 
като информационен източник интернет. При 
този източник на информация обаче, обектив-
ността й може да се удостовери много по-
трудно и това го прави не толкова надежден, 
заради подвеждането което може да генерира 
една фалшива новина, възприета без никакво 
съмнение.  
 

Запознатост със сигналите за ранно пре-
дупреждение, с които се оповестява възник-
ване на бедствие 

 
Според Наредбата за ранно предупрежде-

ние и оповестяване при бедствия, „ранното 
предупреждение и оповестяването се осъщес-
твяват чрез комуникационно информационна 
система, наречена Национална система за 
ранно предупреждение и оповестяване при 
бедствия, която осигурява предупреждение и 
информиране на населението за предстоящо 
или възникнало бедствие, за динамиката в не-
говото развитие, за мерките за неговото огра-
ничаване и овладяване и за необходимото по-
ведение и действия на гражданите. Гласовата 
информация включва предварително записани 
акустични сигнали и съобщения за вида опас-
ност и последващи съобщения за конкретната 
ситуация. Предварително записаните съобще-
ния се излъчват неколкократно във вида: Вни-
мание! Внимание! Внимание! Опасност от 
......! Опасност от ......! Опасност от ......! Пос-
ледващите съобщения за конкретната ситуа-
ция съдържат: информация относно характе-
ристиките на бедствието - произход, мащаби, 
прогноза за развитие и указания за поведение 
и действия на населението“. Националният 
сигнал за тревога е непрекъснат вой от акус-
тични сирени с продължителност 3 минути със 
скокообразно изменение на честотата през 4 
секунди с честота от 700 до 1000 херца. Сигна-
лът „Въздушна опасност“ е прекъснат вой на 
акустични сирени в продължение на 3 минути 
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с плавно изменящ се звук през 15 секунди с 
честота от 100 до 450 херца. 

Запознаването с тези сигнали е много 
важно, тъй като те ще бъдат основния начин за 
масово оповестяване на бедствие при необхо-
димост. Системата за ранно предупреждение и 
оповестяване на населението се тества всеки 
последен работен ден от месеца от Национал-
ния контролен възел (НКВ) чрез „Безшумен 
тест“ и два пъти годишно на 1 април и на 1 ок-
томври в 11,00 часа - чрез задействане на акус-
тичните сигнали, определени в чл. 18 и 19 на 
Наредбата. Получените тук резултати, предс-
тавени графично във Фиг. 4, доказват че тест-
ването на системата за ранно предупреждение 
дава резултат и мнозинството от хората 52% са 
запознати с тези сигнали. Интересно е обаче, 
че следващите по брой хора, са запознати само 
частично. Това може да се обясни най-веро-
ятно с трудността при разбиране на значени-
ето на думите в предаваното съобщение, за-
ради наслагването на звуковите вълни и разп-
ространението на сигнала на големи разстоя-
ния, сред сгради и големи обекти, които го от-
разяват и разсейват. 
 

 
 

Фиг. 4 Запознатост със сигналите за ранно 
предупреждение за оповестяване на бедствие 

 
Информираност за наличните укрития, 

около мястото на живеене 
 
В системата на гражданската защита са 

били изграждани два вида инженерно-техни-
чески съоръжения за гражданска отбрана – за-
щитни и специални. Специалните съоръжения 
са командни пунктове, медицински формиро-
вания и лаборатории, станции за дегазация и 
обезвреждане и др., а към защитните съоръже-
ния се отнасят скривалища, предназначени за 
защита на населението и материалните запаси 
от поражение от въздуха. „Защитните съоръ-
жения, често се наричат колективни средства 

за защита. Те се разделят по степен на защита, 
устройство и капацитет  и се делят на скрива-
лища и укрития. По своята конструкция скри-
валищата, обикновено се разделят на три вида: 
скривалища от подземен тип, отделно стоящи 
и вградени съоръжения.  

Скривалищата от подземен тип са едни от 
най-сигурните средства за колективна защита 
на населението. Мощността на защитата при 
тях се осъществява преди всичко посредством 
дебелия слой земя, или скална маса, под която 
се намират. Вътрешната им облицовка се изг-
ражда от монолитен стоманобетон, или бетон. 

Вградените скривалища са скривалищата 
разположени в избените помещения на жи-
лищните сгради, учреждения, учебни заведе-
ния и др. и са най-разпространеният вид, ко-
лективни средства за защита на градското на-
селение. Те се наричат още скривалища от из-
бен тип и за тяхното изграждане се подбират 
масивни сгради със стоманено бетонни рам-
кови конструкции.  

Отделно стоящите скривалища се конст-
руират обикновено в паркове, градини и дво-
рове на населени места, като се спазва услови-
ето да отстоят на разстояние половината висо-
чина на съседната сграда. Според начина на 
постояването си, те се делят на: частично вко-
пани, напълно вкопани и скривалища от под-
земен тип“. 

Скривалищата и укритията имат устройс-
тво, което дава защита от ударна въздушна 
вълна със здравата си конструкция и от болес-
тотворни и/или химически отровни реагенти, 
посредством т.нар херметизация, което е за-
щита от проникване на заразен въздух. Това се 
постига със специално изградени стени и спе-
циална портална конструкция (обикновено от 
три херметически врати, разположени после-
дователно). При добра херметизация и при ра-
ботещ вентилатор, вътре в скривалището се 
получава по-голямо налягане, от колкото наля-
гането на атмосферата, поради което проник-
ването на заразен въздух е невъзможно. За да 
се пречисти, входящият в скривалището въз-
дух минава през филтър вентилационен агре-
гат, който се състои от: 

• въздухосмукателни канали - основен и 
резервен, които осигуряват непрекъснато по-
даване на въздух в скривалището; 

• вълногасителна камера, предназначена 
да намалява силата на ударната вълна при яден 
взрив и да задържа част от радиоактивния прах 
на външния (заразен въздух), който постъпва в 
помещенията; 
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• маслен противопрахов филтър; 
• филтърпоглъщатели, който пречистват 

входящия въздух от химически вещества и 
бактерии; 

В статия на електронен сайт на бургаски 
вестник „Флагман“, от 11 март 2022 година се 
споделят думите на главен комисар Николай 
Николов, директор на Главна дирекция „По-
жарна безопасност и защита на населението“ 
(ГДПБЗН), изказани по време на изслушване в 
парламентарната комисия по вътрешна сигур-
ност и обществен ред, които гласят „България 
разполага със 704 колективни средства за за-
щита – скривалища и противорадиационни ук-
рития, което е значителен брой“. Във връзка с 
запитвания в сайта на Министерство на вът-
решните работи, Главна дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на населението“ е пуб-
ликуван Списък на колективни средства на за-
щита, който е достъпен за граждани.  

На сайта на Община Бургас, 
(https://www.burgas.bg/bg/pri-bedstviya-i-avarii) 
в раздел „При бедствия и аварии“, има прило-
жен списък със четиринадесет защитни съоръ-
жения и съвети за действия при необходимост 
да се стигне до тези съоръжения. 

Въпреки тази информация, мнозинството 
от анкетираните (Фиг. 5) не са запознати с на-
личието на укрития, около мястото им на жи-
веене (69%- нямат информация, а 13% знаят, 
че има укритие, но не знаят за какво служи и 
къде се намира). 

 

 
 

Фиг. 5. Запознатост с наличните укрития, в 
близост до мястото на живеене 

 
Какво трябва да вземем със себе си, ако 

се наложи спешна евакуация? 
 

 
 
Фиг. 6 Графично разпределение на отгово-

рите на въпроса „Какво трябва да вземете със 
себе си, ако трябва да се евакуирате“? 

 
В случай на спешна евакуация е необхо-

димо да се приготви багаж, в който да има най-
необходимото и възможно за носене от всеки 
член на семейството. Обикновено това е багаж 
за 72 часа (три денонощия) и тук е много 
важно в случай на нужда, той да бъде събран 
за кратко време, или да бъде предварително 
подготвен. Това е т. нар. евакуационна раница, 
в която има: бутилирана вода (минимум по ли-
тър на човек на ден), лекарства, консервирана 
и суха храна, документи, лични предпазни 
средства – памучно-марлена превръзка, уни-
версално джобно ножче, свещи, запалка (киб-
рит), фенерче с батерии, радиоприемник на ба-
терии, топли дрехи, мобилен телефон и за-
рядно. Мнозинството от анкетираните (Фиг.6), 
имат информация за състава на евакуацион-
ната раница и 59% от анкетираните я избират, 
в условия на спешна евакуация, но много го-
лям процент 35%, ще вземат нещо на момента, 
което може да изключи предмети от първа не-
обходимост за сметка на такива, които биха 
били излишни, а трудни, ако се наложи пре-
ход. Към необходимите вещи тук трябва да се 
обърне внимание на здрави и затворени 
обувки, които не пропускат вода и са удобни. 

 
Оказване на първа помощ при евакуа-

ция. Обучение. Ниво на подготвеност. 
 
Оказването на първа помощ при реализи-

ране на бедствие в много важно за запазването 
на живота и здравето на пострадалите. Обик-
новено екипите на спешната медицинска по-
мощ имат нужда от време, за достигане до мяс-
тото на бедствието, затова хората, които са 
способни да окажат първа- т. нар. – долекарска 
помощ са много важни за всички пострадали. 

https://www.burgas.bg/bg/pri-bedstviya-i-avarii
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Това са умения, които се предават задължи-
телно при обучение за придобиване на шо-
фьорска книжка от териториалните структури 
на Български червен кръст и много често са 
предмет на обучение в средното и висшето об-
разование.  
 

 
 

Фиг.7 Графично представяне на резулта-
тите от въпрос „Кой трябва да окаже първа по-
мощ на пострадалите при бедствие?“ 

 
Такова обучение по Закон за здравословни 

и безопасни условия на труд е задължително и 
за упражняването на някой професии „за пре-
дотвратяване на вредните последици в случаи 
на извънредни обстоятелства и съобразно спе-
цификата на дейността и големината на пред-
приятието работодателят: определя работе-
щите, които ще изпълняват мерките за ликви-
диране на опасността, първа помощ, борба с 
пожарите и евакуация на работещите, като 
броят, обучението и предоставеното им за 
целта оборудване съответстват на специфич-
ните рискове и на големината на предприяти-
ето.“ 

Положително тълкуваме факта, че мнозин-
ството от анкетираните (79%), смятат, че хо-
рата в близост до мястото на инцидента, са и 
тези, които първи трябва да окажат помощ 
(Фиг.7). 

Спасяването на човешки живот и даването 
на първа долекарска помощ е много отговорна 
и сложна задача, по възстановяване на сър-
дечна и дихателна дейност, спиране на кръво-
течение и помощ при шок, която изисква не 
само запазване на присъствие на духа, но и 
специфични умения, които включват, позна-
ния по: 

„1. анатомия и физиология на жизненоваж-
ните системи и органи (централна нервна сис-
тема, сърдечно-съдова система, дихателна 
система и опорно-двигателен апарат); 

2. нарушения на съзнанието при черепно-
мозъчна травма; 

3. поведение при шок; 
4. поведение при остри нарушения на диша-

нето и сърдечната дейност; 
5. спиране на кръвотечение, обработка на 

рани, превръзки; 
6. поведение при травми на гръбначния 

стълб и опорно-двигателния апарат (обезд-
вижване на кости и стави); 

7. термични травми и отравяния; 
8. извличане и транспортиране на постра-

дали; 
9. първа психологична помощ.“ 
Тези умения трябва да се осмислят и уп-

ражнят, предварително до степен, в която се 
чувстваме уверени в тях, за да успеем, да ги 
използваме в случай на нужда при бедствие. 
По този начин си обясняваме и резултатите, 
които показва и мнозинството от отговорите 
на анкетираните, от които най-много – 75% от-
говаря на въпроса, дали могат да окажат първа 
помощ на пострадал с „Не съм сигурен“, а на 
половината на този процент (30%) с „Да“  
(Фиг.8). 
 

 
 

Фиг.8 Графично представяне на резулта-
тите за способност за оказване на първа помощ 
на пострадал 

 
Въпреки цитираната тук нормативна база, 

изискваща преминаването на обучителен курс 
по даване на първа долекарска помощ, мно-
зинството от анкетираните – 59% отбелязват, 
че не са участвали в такива курсове (Фиг 9). 
Този резултат има пряка връзка с резултата, 
анализиран по Фиг 8. и липсата на увереност в 
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уменията, необходими да се даде първа по-
мощ. Курсове за опресняване на знанията по 
тази тематика, биха били подходящи за придо-
биване на увереност и затвърждаване на уме-
нията на всеки и необходимостта от тяхното 
организиране е съществен извод от настоя-
щото ни изследване. 

 

 
 
Фиг.9 Графично представяне на резулта-

тите за участие в обучителен курсове и за под-
готовка за действие при бедствие 
 

 
 

Фиг.10 Графично представяне на резулта-
тите по придобиване на умения за защита при 
бедствия. 

 
Тези опреснителни обучителни курсове, се 

налагат като необходимо условие в подобря-
ване на уменията за оказване на първа помощ 
на гражданите, което се потвърждава и от от-
говора на въпрос, който отразява самооцен-
ката на анкетираните относно тези умения и на 
който мнозинството отговаря с „Да, отчасти“ 
и с „Не“ (Фиг.10). Резултатите се потвържда-
ват и от въпрос, който оценя необходимостта 
за провеждането на информационна и практи-
ческа подготовка на населението за реагиране 
при бедствие (Фиг.11), която 96,9% от анкети-
раните намира за необходима. 

 

 
 
Фиг.11 Графично представяне на резулта-

тите по оценка за необходимостта за провеж-
дането на информационна и практическа под-
готовка на населението за реагиране при бедс-
твие 
 

Доброволчество 
 
Доброволчеството е един от инструментите 

за осигуряване на помощ, в случай на бедствие 
и са свързани с проява на свободна воля и же-
лание за помощ с умения и способности от раз-
личен, често не квалифициран характер, които 
обаче са от изключителна важност при осигу-
ряване на помощ на уязвими групи при създа-
дени критични обстоятелства. В някой Евро-
пейски страни тази тема е добре позната и об-
ществено приета, но в България, доброволчес-
твото все още не е достатъчно популярно, 
както може да се види и от графиката, описва-
щата отговора на този въпрос, изложена във 
Фиг.12. Почти еднакъв процент хора отгова-
рят, че ще се включат като доброволци в слу-
чай на нужда и че биха се включили, но зависи 
от ситуацията.  

Осигуряването на допълнителна информа-
ция за задълженията, изискванията и ангажи-
раността на доброволеца в случай на нужда, 
ще спомогне за правилната организация на 
тази дейност, в случай на нужда и ще създаде 
възможност за бърза намеса в овладяването на 
кризата, до пристигането на специализирана 
помощ. 
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Фиг.12 Графично представяне на резулта-

тите за включване като доброволец, в случай 
на бедствие. 

 
Изводи 
 
Резултатите от анкетата, могат да оценят 

общата подготвеност на населението за дейст-
вие в условие на криза и бедствие, като недос-
татъчна и от гледна точка на умения и способ-
ност за реакция и като познания и информира-
ност за инфраструктурното осигуряване на ко-
лективни предпазни средства. Това налага съз-
даването на условия за разпространение на 
разбираема и ясна, базисна информация за 
действие в условията на бедствия и начина за 
получаване и даване на помощ.  
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ABSTRACT: The main purpose of writing the report is to present a study of the phases of network planning 
for mobile cellular networks. Network planning, especially for a cellular network, can be an extremely complex 
and time-consuming procedure. There are many steps and parameters that need to be considered to ensure a well-
planned radio network. When implementing radio technologies, it is necessary to follow some basic concepts and 
phases. In general, the activity of planning and optimizing the radio network can be divided into the following 
phases: 

• sizing phase. 
• Planning and implementation phase. 
• Optimization phase. 
The results of the study include - defining cellular site configuration, estimation of consumer traffic, scope and 

capacity assessment, determine the exact location of each eNodeB, coverage planning, capacity planning etc. 
Key words: Cell, Network, Planning, Optimization, еNodeB. 
 
Въведение 

 
Планирането на мрежата, особено за 

мобилна клетъчна мрежа, може да бъде 
изключително сложна и отнемаща време 
процедура. Има много стъпки и параметри, 
които трябва да се вземат предвид, за да се 
осигури добре планирана радиомрежа. При 
внедряване на радиотехнологии е необходимо 
да се следват някои основни концепции и 
фази. Основната цел при мрежовото 
планиране е да се гарантира, че планираната 
зона е покрита напълно. Всяка клетъчна мрежа 
се нуждае от планиране на клетъчния сайт, за 
да се осигурят изисквания за покритие, да се 
увеличат максимално изискванията за 
капацитет и да се избегнат смущения. 
Процесът на клетъчно планиране се състои от 
много различни задачи, които заедно правят 
възможно постигането на добре работеща 
мрежа. Основните дейности, включени в 
процеса на клетъчно планиране са 
представени на фигура 1. Най-общо, 
дейността по планиране и оптимизиране на 
радиомрежата може да бъде разграничена в 
следните фази: 
• фаза на оразмеряване. 

• Фаза на планиране и изпълнение. 
• Фаза на оптимизация. 

 
Изследване на фазите за мрежово пла-
ниране на клетъчни мрежи 

 
1. Фаза на оразмеряване 
Фазата на оразмеряване включва основно 

събиране на информация и изисквания от 
клиента, от което могат да бъдат дефинирани 
първоначалните цели относно планирането на 
радиомрежата. Някои от ключовите входове, 
които се отчитат или изискват да бъдат 
извършени при оразмеряването, са: 
• Конфигурация на клетъчния сайт - като 

част от подробностите за процеса на кон-
фигуриране е важно да се анализира дали 
сайтът ще бъде конфигуриран за система с 
множество входове и изходи (MIMO) или 
система с един вход и един изход (SISO). 
Ако системата е MIMO, то тогава режимът 
на предаване се нуждае от конфигурация. 
Също така, като част от конфигурацията 
на сайта, е важно да се уточни колко 
клетки ще бъдат инсталирани с базова 
станция - eNodeB или така наречената кон-
фигурация на сектора за всеки сайт. 
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Фиг. 1. Фази на планиране на радиомрежата 
 

• Оценка на потребителския трафик - като 
част от оразмеряването е важно да се изс-
ледва и оцени потребителският обем и обе-
мът на трафика за всеки сайт. Като пример 
може да се представи, че броят на потреби-
телите в градски район е много по-висок в 
сравнение с обема за селски район. По съ-
щият начин обема на трафика ще бъде по-
висок в район, който има малко офиси, в 
сравнение с разгръщането на силно урба-
низиран район или магистрала. Оценката 
на потребителите и обема на трафика 
пряко влияе върху размера на клетката, ко-
ято може да се поддържа за конкретна об-
ласт и изискването за капацитет. Също 
така това е от полза при конфигуриране на 
параметри като настройки на физическия 
канал с произволен достъп (PRACH), нас-
тройки на планировчика и други. Освен 
обема на трафика е важно да се уточни 
типа трафик, който ще доминира в клет-
ката, така че оразмеряването да може да се 
извърши съответно чрез изчисляване на 
нетната скорост на предаване за типа тра-
фик, гласов 4G трафик по интернет прото-
кол (VOIP), поточен трафик, трафик от 
HTTP протокол и други. 

• Обхват и оценка на капацитета - клиентът 
трябва да може да предостави информация 
за зоната, която е планирана за обслуж-
ване, както и за качеството на предлага-

ната услуга за всеки потребителски терми-
нал в рамките на зоната на обслужване. С 
този вход от клиента се извършват оценки 
на покритието и капацитета на клетките. 
Бюджетирането на радиовръзката се из-
вършва, за да се уточни размерът на клет-
ката, постигнат чрез даден вход, от който 
може да се дефинира броя на местата или 
клетките, необходими за планиране на 
мрежовата зона. 

• Изискване към интерфейс - изискванията 
към интерфейса се отнасят основно до 
оразмеряването на S1 - интерфейса между 
обекта за управление на мобилността 
MME и базова станция - възел eNodeB и 
интерфейса X2 - интерфейса между два въ-
зела eNodeB. Въз основа на броят на необ-
ходими сайтове извлечени от дейността по 
бюджетирането на радиовръзките и разп-
ределения бюджет на оператора, интер-
фейсите за всеки eNodeB се оразмеряват. 

• Информация за бюджета - информацията 
за бюджета е много важна, тъй като броят 
на ресурсите като хардуер може да бъде 
извлечен от това, а в случаите на ограни-
чени бюджети, планирането на капацитета 
или покритието ще трябва да се извърши с 
ограничени ресурси за дадена област. На 
фигура 2 се представя диаграма на процеса 
на планиране на бюджета на радиовръзка. 
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Фиг.2. Оразмеряване на мрежата въз основа на бюджет 
 
2. Фаза на планиране и изпълнение 
Във фазата на оразмеряване, изискванията 

за оборудване се определят въз основа на броя 
клетки или сайтове, необходими за 
осигуряване на мрежа в цялата зона. По време 
на фазата на планиране и изпълнение се 
определя точното местоположение на 
поставяне на всеки eNodeB. Дейността по 
избор на място се извършва, за да се постигне 
планирането, реализирано във фазата на 
оразмеряване. След определяне на местата, 
където трябва да бъдат поставени възлите 
eNodeB, инструментите за мрежово планиране 
могат да се използват, за да се потвърди 
отново, че капацитетът и планирането на 
покритието, което е извършено във фазата на 
оразмеряване е изпълнено коректно. По време 
на фазата на планиране трябва също така да се 
направи планиране на обратната връзка. В 
случаите, когато обектът е локализиран обект, 
планирането на обратната връзка трябва да се 
извърши, както за колокати, така и за новия 
сайт. Планирането и настройката на 
параметрите е основна част от тази фаза. 
Някои от параметрите, които повлияят на 
планирането на покритието и капацитета са: 
• честота на връзката прав/обратен канал. 
• Пропускателна способност. 
• Режим на предаване. 
• Мощност на предаване. 
• Параметри за качество на услугата (QoS). 
• Разпределение и плътност на населението. 

• Тип външна среда (градска, селска, малък 
офис, жилищна и др.). 

• Карти и подробности за урбанизирането на 
района. 

• Типове модели - разширен модел за пре-
возни средства A [EVA], разширен типи-
чен градски модел [ETU], разширен модел 
за пешеходци A [EPA] и др. 

• Прогнозиран тип трафик и неговото разп-
ределение. 

 
Тези фактори е необходимо да бъдат 

изследвани, тъй като всички те влияят върху 
планирането на капацитета и покритието. Като 
част от процеса на планиране се извършва 
съотношение сигнал-смущения плюс шум 
(SINR), спрямо пропускателната способност 
за различни модели на разпространение (EVA, 
ETU, EPA и т.н.) и за различни режими на 
предаване - пространствено мултиплексиране, 
предавателно разнообразие и други. 
Дефинирането на ръба на клетката ще зависи 
от обозаначаването на съотношението сигнал-
смущения плюс шум. 

 
3. Фаза на оптимизация 
След като планирането и изпълнението са 

завършени, е много често срещана практика да 
се провеждат тестове за планираните обекти. 
Тестовете на системата проверяват 
прогнозите, направени от инструментите за 
планиране, а резултатите от тестовете се 
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сравняват с резултатите от симулациите. 
Фината настройка се извършва след тестовете 
за задвижване, за да се гарантира, че 
отклонението в резултатите между 
симулацията и тестовете за задвижване е 
минимално. Като част от теста за задвижване 
на системата се отбелязват параметри като 
мощност на приемане на референтен сигнал 
(RSRP), качество на получения референтен 
сигнал (RSRQ) или SINR пропускателната 
способност на прав и обратен канал в различни 
точки на клетката. След това резултатите се 
сравняват с прогнозите за SNR, направени от 
инструмента за планиране и отклоненията се 
отбелязват и настройват, там където е 
необходимо. 

 
3.1. Планиране на покритие 

Целите за планиране на покритието за 
цялата обслужваща зона се тестват, за да се 
гарантира, че няма дупки в покритието или 
потребителското оборудване никога не 
изпитва състояние без обслужване в рамките 
на цялата обслужваща зона. Плановете за 
покритие обаче не отчитат никакво качество 
на услугата, която потребителят изпитва в 
клетка или сайт. Крайната цел е да предостави 
броя на ресурсите или възлите eNodeB и 
клетките, които са необходими за цялата 
обслужваща област. Някои от най-важните 
аспекти, които трябва да се вземат предвид 
като част от планирането на покритието са: 
• Мощността на предаване на eNodeB и типа 

клетка, която се планира. Мощността на 
предаване на eNodeB е ключът към плани-
рането на покритието и мощността на пре-
даване ще варира в зависимост от размера 
на клетката. Например една макро клетка 
ще има мощност на предаване от 10 вата 
на порт или 40 вата на клетка в случаите на 
MIMO клетки. Радиусът на клетката с пок-
ритие на прав канал  трябва да бъде полу-
чен въз основа на мощността на предаване 
на антената, добавена с усилването (усил-
ване на антената, усилване на разнообра-
зието и т.н.) с допускането за загуби по 
пътя (загуба на приемника, загуба на разп-
ространение и т.н.).  

• Чувствителност на приемника eNodeB. 
При връзката по обратен канал, за да се из-
числи радиусът на клетката, един от най-
важните параметри, на които операторът 
разчита е чувствителността на приемника 
на eNodeB. Чувствителността на прием-

ника eNodeB е решаващ фактор за макси-
малната разрешена загуба по пътя между 
потребителския апарат и eNodeB в посока 
на връзката в обратен канал, отвъд която 
eNodeB не може да прави точно разлика 
между сигнал и шум. По-добрата чувстви-
телност на приемника на eNodeB директно 
води до по-голям радиус на клетката (ра-
диус на покритие) във връзката по обратен 
канал. Спецификацията 3GPP 36.141 дефи-
нира теста за извличане на референтната 
чувствителност на приемника. Специфи-
кацията също така изисква приемливата 
чувствителност на приемника да е по-
малка от -100,8 децибела на миливат 
(dВm). Въпреки това, много доставчици 
поддържат стойност на чувствителност на 
приемника от около -102 dВm или по-
добра. 

• Чувствителност на приемника на потреби-
телското оборудване и мощност на преда-
ване. Подобно на чувствителността на 
приемника eNodeB, чувствителността на 
приемника на потребителското устройство 
е важен фактор при определяне на радиуса 
на клетка при прав канал при планиране на 
покритие. Обикновено за макро клетка ра-
диусът на клетката за обратен канал е ог-
раничаващ фактор, в сравнение с радиуса 
на клетка в права посока, просто поради 
разликата в мощностите на предаване. 
Например в мобилни межи от четвърто 
4G-LTE поколение максималната мощ-
ност на предаване на потребителското обо-
рудване при връзката по обратен канал е 
23dB. 

• Теренът е важен фактор при планирането 
на всяко място и оказва влияние върху спо-
собността за поглъщане или затихване на 
обекта. Например сайт с неправилна висо-
чина няма да има линейна загуба и е под-
ложен на сенчести зони или отражение, 
докато сайт с доста правилна височина ще 
има по-предвидима линейна загуба. По съ-
щият начин съотношението на закрито към 
открито на обекта също прави разлика, ко-
гато става въпрос за изчисляване на ради-
уса на клетката или загубите от проник-
ване за потребител на закрито са по-високи 
в сравнение с тези за потребител на отк-
рито, от където следва, че планирането на 
градска клетка бива подложено на повече 
загуби, поради по-висок процент потреби-
тели на закрито и на открито в сравнение 
със селска клетка. 
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За подобряване на покритието в дадена 
зона на обслужване се прилагат някои общи 
практики и механизми, както следва: 
• Избор на приемник - изборът на eNodeB с 

по-добра чувствителност на приемника 
спомога за подобряване на покритието в 
дадена зона на обслужване.  

• Внедряване на разнообразие от приемници 
- при по-високи обратни канали шансовете 
за правилно декодиране на получения сиг-
нал от потребителското оборудване подоб-
ряват покритието. 

• Формиране на лъч - за неравномерни висо-
чини, формирането на лъч може да бъде 
много удобна функция за компенсиране на 
всяка дупка в покритието. 

• Подобряване на усилването на антената - 
това е особено полезно за по-малки клетки, 
при които радиусът на клетката при прав 
канал е ограничен в сравнение с радиуса на 
клетката при обратен канал. 

• Добавяне на още сайтове – това се явява 
последният механизъм в случай, че нито 
една от посочените практики не е в състо-
яние да се използва за компенсиране на 
дупка в покритието. 

 
3.2. Планиране на капацитета 
Капацитетът на eNodeB показва 

максималния брой потребители, които могат 
да бъдат обслужвани от възел eNodeB с 
желано качество на услугата или 
максималната клетъчна пропускателна 
способност, която може да бъде постигната за 
конкретен сайт в даден момент. 
Увеличаването на капацитета би означавало 
увеличаване на броя на потребителите, които 
могат да бъдат акомодирани от клетка или 
възел eNodeB, което от своя страна означава, 
че броят на eNodeB или клетките, необходими 
за приемане на определено количество 
потребители в дадена зона се намалява, като 
по този начин се редуцират и разходите за 
внедряване на оператора. Планирането на 
капацитета, подобно на планирането на 
покритието, също има за цел да предостави 
оценка на броя на ресурсите или възлите 
eNodeB, необходими за дадена област на 
обслужване. Въпреки това, при планирането 
на капацитета, качеството на услугата, която 
се предоставя на потребителите в рамките на 
зоната на обслужване, е ключов фактор. 
Обикновено изчислението на ресурса от 
планирането на капацитета за дадена 
обслужваща зона е по-високо в сравнение с 

изчисленията на ресурсите, направени чрез 
планиране на покритието. Планирането на 
капацитета първоначално се извършва чрез 
използване на инструмент за симулация като 
например Opnet, който взема различни 
параметри и начертава графика на SINR за 
потребителското оборудване на различни 
разстояния от предавателя. Симулациите се 
извършват, за да се получат следните 
резултати: 
• Средна пропускателна способност за пот-

ребител на близко разстояние. 
• Средна пропускателна способност за пот-

ребител от среден клас. 
• Средна пропускателна способност за да-

лечни потребители. 
• Брой потребителски апарати, които могат 

да бъдат поставени вътре в клетката с про-
пускателна способност за всяко устройс-
тво над приемливите нива. 

С тези резултати и оценка на общия брой 
потребители в зоната на обслужване, може да 
се изчисли общият брой клетки, които са 
необходими. В по-късен етап, по време на 
фазата на изпитване на задвижване на 
системата, някои от тези тестове се повтарят и 
SINR графиката се извършва на 
действителната площадка и се съпоставя със 
симулираните резултати за отчитане на висока 
коректност. 

За подобряване на капацитета за 
конкретна област на обслужване се прилагат 
различни техники и механизми, както следва: 
• Добавяне на още клетки - добавянето на 

повече клетки към зоната на обслужване 
означава, че броят на потребителските апа-
рати, които трябва да бъдат поместени в 
една клетка, ще бъде намален, следова-
телно може да се постигне високо качество 
на услугата за всяки апарат. 

• Повече сектори за един сайт - това отново 
означава добавяне на повече клетки към 
планираната зона. Тази дейност обаче 
включва разделяне на сектори за конк-
ретни сайтове, които предоставят услуги 
на по-голям брой потребители с по-висок 
трафик. 

• Внедряване на MIMO - функциите на 
MIMO позволяват капацитет в рамките на 
обслужващата зона, а пространственото 
мултиплексиране гарантира, че пропуска-
телната способност на потребителя при 
добри условия на канал е подобрена. Фун-
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кцията за разнообразие на предаване га-
рантира същото за потребителско оборуд-
ване в лоши условия на канала. Също така, 
има разширени MIMO функции, като фор-
миране на лъч и други, които целят подоб-
ряване на пропускателната способност на 
клиентските устройства, като по този на-
чин повишават капацитета на конкретна 
клетка. 

• Увеличаване на честотната лента – тове е 
друг механизъм за увеличаване на капаци-
тета на клетка, като този метод е много 
скъп и не е много практичен. 

 
3.3.  Бюджет за радиовръзка за кле-

тъчни мрежи 
Бюджетирането на радиовръзка е мястото, 

където се изчислява максималната допустима 
загуба по пътя за планиран обект. 
Бюджетирането се извършва, както в обратна, 
така и в права посоки, като радиусът на 
клетката се изчислява или за капацитет, или за 
покритие и в двете посоки, като се определя 

минималният радиус на клетката. 
Изчисляването на бюджета на връзката зависи 
от различни параметри на края на предавателя 
или края на приемника, които допринасят за 
изчисляването на ефективната загуба по пътя, 
както е представено в уравнението: 

 
PL = Tx Power + Tx Gain + Rx Gain – Tx Loss – Rx Loss, 
 
където PL са общите загуби по пътя на 
разпространение на сигнала в децибели.  
Tx Power е мощността на предаване в 
децибели (миливати). 
Tx Gain е усилването на предавателя или 
усилването на антената в децибели.  
Rx Gain е усилването на приемника или 
усилването на приемната антена в децибели.  
Tx Loss са загубите на предавателя в децибели.  
Rx Loss са загубите на приемника в децибели.  
 

На фигура 3 се илюстрира изследвания 
процес 

 

 
Фиг.3. Процес на усилване и загуби по пътя на разпространение 
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В представеният процес могат да бъдат 
дефинирани много важни параметри за 
изчисляване на бюджета на радиовръзката, 
както следва: 
• предавателна мощност - мощността на 

предаване е ключът към изчисляването на 
бюджета на радиовръзката. Колкото по-
висока е мощността на предаване, толкова 
по-висока е допустимата загуба по пътя и 
е по-голям радиусът на клетката. В зависи-
мост от размера на клетката мощностите 
на предаване са на различни нива, като 
например за макро клетка – варира от 10 
до 20 вата на порт, докато за пико клетка 
мощността е в диапазона от 2 вата. Бюдже-
тирането на радиовръзката се извършва от-
делно за права и обратна посока, тъй като 
мощността на предаване на сигнала е с раз-
лични нива на мощност т.е. максималната 
мощност на предаване за потребителското 
устройство е около 23dВ, което се изпол-
зва за изчисляване на бюджета на радиов-
ръзката или изчисляване на приемлива за-
губа по пътя в обратна посока. Функции 
като MIMO увеличават мощността на пре-
даване на антената и следователно увели-
чават покритието и капацитета на клет-
ката. 

• Усилване на антената - коефициентите на 
усилване на антената, особено от страна на 
предавателя (усилване на антената на 
eNodeB), са най-значимите фактори за из-
числяване на бюджета на радиовръзката. 
Причината за усилването е поради насоче-
ното действие на антената или по друг на-
чин казано: мощността, излъчвана или 
приемана от антените е фокусирана в една 
конкретна посока. За макро сайт обикно-
вено усилването на антената е от порядъка 
на около 18 dВm, а усилването на прием-
ника от страната на потребителското обо-
рудване е от порядъка на 0 или 1 dВm.  

• Разнообразие на усилването - разнообра-
зието от страната на приемника е полезно 
при декодиране на оригиналния сигнал, 
особено в ръба на клетката, където загу-
бите по пътя са по-високи. Възможността 
за разнообразие в края на приемника спо-
мага за намаляване на съотношението на 
необходимата енергия за/информация към 
спектралната плътност на мощността на 
шума (Eb/No) от страната на приемника. 
Обикновено усилването е до 3dВ, както от 
страната на потребителското устройство, 

така и от страната на приемника на 
eNodeB. 

• Загуби от кабели и конектори - обикновено 
загубите от кабела и конектора могат да 
възлизат на между 2 и 3dВ, в зависимост 
от качеството на използваните кабели и 
конектори. 

• Загуби от разпространение - загубите от 
разпространение представляват най-голя-
мата променлива в изчисляването на бю-
джета на радиовръзката. Загубата при раз-
пространение зависи от редица фактори 
като носеща честота, разстояние на потре-
бителския апарат от предавателя, терен, 
претрупване, височина и наклон на анте-
ната и други. Изчисляването на загубите 
по пътя е чисто теоретично и има различни 
модели на разпространение, които могат 
да се използват за определянето им. От 
своя страна и радиуса на клетката за опре-
делено място също е възможно да се из-
позва. Някои от популярните модели на 
разпространение са модела Okumura-Hata, 
модела на свободното пространство, мо-
дела на неправилен терен, модела на за-
губа на Du Path и модела на дифракционни 
екрани.  

За да се изчислят загубите по пътя за 
плътен градски обект с помощта на модела 
Okumura-Hata, се използва следната формула: 

 
L= A + B log10 fc  – 13,82 log10hb – a(hm) + [C – 6,55 log10 hb ].log 
d 
 
където L е загубата по пътя в децибели, 
hb е височината на антената (антената на 
eNodeB) в метри, 
hm е височината на антената на потребителкия 
апарат в метри, 
f е носещата честота в мегахерци, 
d е разстоянието между потребителското 
устройство и eNodeB в километри, 
A, B и C са константи. 
 

Заключение 
 

Радиоефира е най-недружелюбната среда 
за разпространение на сигнали. Тази среда 
прави планирането на мрежите и в частност на 
мобилните клетъчни мрежи един 
изключително комплициран и времеемък 
процес, изискващ изследване и анализ на 
много параметри и характеристики, за да бъде 
изградена добре работеща радиомрежа. 
Основната цел при мрежовото планиране е 
пълно покритие на планираната клетъчна зона, 
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максимално увеличен капацитет и избягване 
на смущения. При внедряване на 
радиотехнологии се следват някои основни 
концепции и фази. Дейностите могат да бъдат 
систематизирани в три фази - фаза на 
оразмеряване, фаза на планиране и 
изпълнение и фаза на оптимизация. В статията 
е направено обстойно изследване и анализ на 
горепосочените три фази, като за всяка фаза е 
отчетено следното: 
• Фазата на оразмеряване обхваща основно 

събиране на информация и изисквания от 
потребителя, за начално дефиниране на 
целите относно планирането на радиомре-
жата. Извъшват се ключовите входове при 
оразмеряването като конфигурация на кле-
тъчния сайт, оценка на потребителския 
трафик, обхват и оценка на капацитета, 
изискване към интерфейс и информация за 
бюджета. 

• Фазата на планиране и изпълнение дефи-
нира точното местоположение на поста-
вяне на всеки възел eNodeB, както и пла-
нирането и настройката на параметрите 
като честота на връзката при прав/обратен 
канал, пропускателна способност, режим 
на предаване, мощност на предаване, пара-
метри за качество на услугата (QoS), разп-
ределение и плътност на населението, тип 
външна среда, карти и подробности за ур-
банизирането на района, типове модели, 
прогнозиран трафик и неговото разпреде-
ление. 

• Фазата на оптимизация обхваща проце-
сите по оптимизиране и подобряване на 
покритието и капацитета за конкретна об-
ласт на обслужване, както и бюджетира-
нето на радиовръзка свързано с изчисля-
ване на максималните допустими загуби 
по пътя за планирания обект. 
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НЕИНВАЗИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ НА КИСЛОРОДНО НАСИЩАНЕ 
НА ВЕНОЗНАТА КРЪВ 

 
Александър Гизбрехт, Сергей Мамилов 

 
NON-INVASIVE STUDY OF CHANGES IN VENOUS OXYGEN SATURATION 

 
Alexander Gisbrecht, Sergey Mamiov 

 
ABSTRACT: Determining the level of venous oxygen saturation simultaneously with the saturation of the 

arterial blood with oxygen allows you to control the oxygen delivery in peripheral tissues of the body. We studied 
the change in the magnitude of venous blood oxygen saturation during laser-stimulated photodissociation of 
oxyhemoglobin. It is shown that only strong changes in the saturation of arterial blood with oxygen lead to a 
change in the level of venous oxygen saturation. The original optical technique    for measurement of  venous and 
arterial blood saturation  based on the pulseoximetry  is presented. 

Key words: venous oxygen saturation, oxyhemoglobin, photodissociation, 
 

Въведение 
 
Артериалното (SaO2) и венозното (SvO2) 

насищане с кислород са двата основни параме-
търа, използвани за оценка на доставката и 
потребление на кислород от тъканите. Дан-
ните за консумацията на кислород могат да бъ-
дат индикатор за адекватността на локалната 
тъканна перфузия и подпомогнат ранното отк-
риване и диагностициране на микроциркула-
торна дисфункция. По този начин непрекъсна-
тото наблюдение както на SaO2, така и на SvO2 
е от голямо значение за хемодинамичното и 
перфузионното наблюдение в клинични усло-
вия [1]. 

Често използваните хемодинамични пара-
метри, като кръвно налягане, сърдечна чес-
тота, диуреза и стойности на кръвни газове, 
могат да останат нормални при тъканната хи-
поксия и не изключват дисбаланс между дос-
тавката и консумацията на кислород. Намале-
ният обемен кръвен поток в тъканите (исхе-
мия) или намаленото съдържание на кислород 
в артериалната кръв (хипоксия) водят до кис-
лороден дефицит. Един от основните компен-
саторни механизми, насочени към преодоля-
ване на кислородния дефицит, е увеличава-
нето на екстракцията на O2 от артериалната 
кръв, което неизбежно води до намаляване на 
съдържанието на кислород във венозната кръв 
[2]. Венозното насищане с кислород е важен 
показател за кислородния обмен в тъканите и 

е демонстрирано в много клинични ситуации, 
като кардиология, хирургия, септичен шок и 
други [2]. 

Непрекъснатото наблюдение на SvO2 в 
тежки клинични случаи се извършва с по-
мощта на катетър в белодробната артерия или 
централен венозен катетър с оптични влакна. 
Основният недостатък на това измерване е, че 
те могат да причинят нараняване и усложне-
ния, което ограничава използването им в кли-
ничната практика. Алтернативен инвазивен 
метод за определяне на SvO2 е чрез вземане на 
периодични кръвни проби за измерване с CO-
оксиметър. 

За неинвазивни измервания на артериал-
ното насищане са широко използвани пулсок-
симетри, които записват фотоплетизмограф-
ски сигнал. Те измерват насищането на арте-
риалната кръв използвайки сърдечните пулса-
ции в артериите. Във венозна кръв сърдечните 
пулсации отсъстват, така че е трудно директно 
да се отдели венозната съставляваща в получе-
ния сигнал. 

Алтернативен подход за определяне на 
SvO2 включва използване на естествени чо-
вешки дихателни ритми. Този подход се осно-
вава на факта, че пулсиращия компонент на 
HbO2 и Hb при дихателната честота се намира 
главно във венозния участък. Тъй като елас-
тичността на вените е значително по-голяма от 
тази на артериите, промяната в кръвното наля-
гане води до значително по-голяма промяна в 
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обема на вената, отколкото в обема на артери-
ите. 

В тази статия ние изследваме осъществи-
мостта и сравнителните характеристики на ме-
тодите за измерване на SvO2 въз основа на 
спектрофотометрия с непрекъсната  пулсова 
оксиметрия, които имат времева (честотна) 
разделителна способност и не изискват 
сложно оборудване за откриване на сигнал.  

 
Материали и методи 
 
В предишни наши проучвания [3,4] за ефек-

тивността на фотодисоциацията на окси- и 
карбоксихемоглобин в зависимост от дължи-
ната на вълната на лазерното облъчване беше 
установено, че спектрите на максималното 
въздействие трябва да бъдат в областта на 525, 
605 и 850 nm (фиг. 1). За да се определят про-
мените във венозното насищане, именно тези 
дължини на вълната бяха избрани  (525 и 605 
nm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 1. Промяна в концентрацията (%) на HbO2 в 
артериалната кръв в зависимост от дължината на 
вълната на облъчване 
 

Определянето на SaO2 и SvO2 в кръвта се 
извършва по метод, подобен на метода на пул-
совата оксиметрия, който се основава на из-
мерването на светлинно модулирана пулсова 
вълна в кръвта. Сензорът за пулсова оксимет-
рия е поставен върху първата фаланга на 
пръста. Стойностите бяха измерени с датчик 
за пулсова оксиметрия, работещ в режим на 
обратно разсейване на светлината, въз основа 
на стандартната двойка LED с дължини на 
вълните на излъчване 660 и 940 nm и силициев 
фотодиод BPW34. Поради оригиналния метод 
за обработка на данните точността на измерва-
нията е 3-4 пъти по -висока в сравнение със 
стандартните системи [4]. 

За измерване на кислородното насищане на 
венозната кръв използвахме метода за модули-
ране на оптичните сигнали на естествените чо-
вешки дихателни ритми. Този подход се осно-
вава на факта, че колебателните компоненти 
на окисления и редуциран хемоглобин с диха-
телната честота са предимно венозни [5-7]. В 
експериментите сигналите на фотоплетизмог-
рамата се записват при две дължини на въл-
ната (525, 605 nm) за 15–17 дихателни цикъла 
с честота на вземане на проби f=348 Hz. 

За да се изчислят стойностите на венозно 
насищане, е използвано преобразуването на 
Фурие на сигналите. Спектрите бяха използ-
вани за определяне на честотата на максимума 
в дихателния ритъм и това направи възможно 
изолирането само на дихателните колебания. 
Като несъществен недостатък на този метод 
може да отбележим достатъчно дългото време 
за запис на сигнал (~ 60 s или повече). 

 
Резултати 
 
При ниски мощности на облъчване и при 

двете изследвани дължини на вълната се наб-
людава промяна в стойността на SaO2, докато 
стойността на SvO2 остава непроменена. Само 
при мощности на лазерно излъчване, които 
осигуряват спад в стойността на насищане на 
артериалната кръв с кислород с повече от 8%, 
води до промяна в стойността на SvO2. 

Фиг. 2 показва експериментални данни, къ-
дето има едновременна промяна в стойността 
на насищане и кислород в артериалната и ве-
нозна кръв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг.2 Промяна в стойността на SaO2 и SvO2 при 
облъчване на пръст (първа фаланга) с лазерно из-
лъчване с дължина на вълната 525 nm. 
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Средните стойности на SaO2 и SvO2 без ла-
зерното облъчване за поредица от експери-
менти съставляват съответно 95.4 ± 0.4SD% и 
78.6 ± 0.33SD% и съответстват на стойности на 
сатурацията при здрави индивиди при нор-
мални условия. 

На фиг. 3 е показана зависимостта на нама-
ляването на сатурацията на SaO2 и SvO2 от 
мощността на лазерното лъчения с дължина на 
вълната 525 nm. Данните за дължина на въл-
ната от 605 nm не се различават съществено. 
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Фиг.3. Изменение на ΔSaO2 и Δ SvO2 по време на 
облъчване на 1-ва фаланга на пръста с дължина на 
вълната 525 nm, в зависимост от мощността на ла-
зерното облъчване. 
 

Вижда се, че ефектът значително зависи от 
мощността на лазерното излъчване и само при 
мощности, които осигуряват спад в стойността 
на насищане на артериалната кръв с кислород 
с повече от 8%, води до промяна в стойността 
на SvO2. 

Ефектът достига насищане при мощност 
над 40 mW (300 mW/cm2). Това означава, че 
допълнително увеличение на броя на облъчва-
щите фотони не водят до увеличаване на акто-
вете на дисоциация на молекули в облъчената 
кръв. 

 
Заключение 

 
По този начин ние експериментално демон-

стрирахме възможността за неинвазивно из-
мерване на кислородното насищане на веноз-
ната кръв чрез изолиране на дихателния ри-
тъм. Промяната в стойността на насищане на 
венозната кръв с кислород се случва само при 
високо ниво на лазерно стимулирана фотоди-
социация на оксихемоглобин в артериалната 
кръв. Според нас това намаление се дължи на 
компенсаторните механизми при периферна 
тъканна хипоксия. Този ефект трябва да се има 

предвид при провеждане на сесии с лазерна те-
рапия с ниска интензивност и фототерапия, 
особено в режимите на сканиращо облъчване 
на големи площи от човешкото тяло. 
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ULTRASONIC VOCALIZATIONS – USEFUL TOOL IN THE STUDY OF MODELS WITH 
AFFECTIVE DISTURBANCES AND DRUG THERAPY DEVELOPMENTS 

 
Andrey Popatanasov, Lyubka Tancheva, Maria Papazova, Reni Kalfin 

 
ABSTRACT: Communication is an indispensable part of the lives of both humans and mammals and is a way 

to share information, emotions, emotional states, etc. Emotions play a major role in social interactions and be-
haviour and have a significant neurological basis. 

Some of the most commonly used laboratory animals used to model human diseases are rodents. However, a 
significant part of their vocal communication is outside the range of human hearing (<20000Hz), in the ultrasonic 
zone (> 20000Hz). This makes it difficult to study the fuller spectrum of their communication and is a rarely 
explored area. 

Affective disorders are an important component of many human behavioural and neurological disorders. It is 
often difficult or ethically limited to use humans to thoroughly study their mechanisms and to develop therapies to 
combat them, which is why rodent models are used instead. However, general methods for examining affective 
disorders usually exclude the key communication dimension, which may make the results incomplete or ambiva-
lent. 

Here we will discuss the achievements in our and other laboratories around the world to study ultrasonic 
vocalizations, their relationship to affects and their neurological basis in comparison with humans and their use 
in drug screening applications to develop therapies for affective disorders. 

Key words: affective disturbances, ultrasonic vocalizations, emotions, behavioural disorders, rodents 
 

Communication in the life of humans and 
mammals 

 
For the mammals including humans the com-

munication plays pivotal role for the newborn 
since the very beginning of the postnatal period. 
Without it or if hampered the lethal exit is nearly 
certain. The mother and the infant have to estab-
lish emotional relation in order to secure the sur-
vival of the offspring. This emotional relation is 
developed through bi-directional communication 
using multiple communicational channels i.e.: ol-
factory, auditory, visual, tactile etc. (Okabe, et al. 
2012). These communication channels use re-
spectively the following type of signals: chemical, 
acoustical, visual, tactile etc. each with specific 
properties and characteristics (see Table 1) (Al-
cock, 1989).  

 
 
 

Table 1. The major communication channels 
and the properties of their signals. (Alcock, 1989). 

 
 Sensory channel 

Characterstics Chemical Acous-
tical Visual Tactile 

Transmission 
range 

Short to 
long Long Medium Very 

short 
Speed of 
transmission Slow Fast Fast Fast 

Skip barriers Yes Yes No No 
Nocturnal use Yes Yes No Yes 
Fadeout time Slow Fast Fast Fast 
Locatability 
of the sender 

Difficult/ 
Fairly Fairly Easy Easy 

Cost to send Low High Low to 
medium 

Low to 
medium 

 
At the postnatal period in many mammals the 

visual channel has little or no share in the commu-
nication mix unlike the rest, with the auditory be-
ing the only one with long distance range. At the 
later ontogenesis the social communication abili-
ties and interactions got extended not only to the 
parent – offspring relationship but also to other 
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conspecifics from the immediate and far environ-
ment of the individual. 

 
Communication and emotions in mammals 
 
Communication of emotions and affective 

states in general is crucial for organizing all as-
pects of social life in mammals - from parenting, 
partnership and cooperation to agonistic contexts 
(Altenmüller, et al. 2013). 

 

 
Figure 1. Presentation of emotions in two-di-

mensional space. On the abscise is the valence 
(positive – negative) and ordinate is the arousal 
(high – low). (Makowska & Weary, 2013). 

 
Emotion indicates a subjective, affective state 

that is relatively intense and that occurs in re-
sponse to something we experience, while mood, 
refers to a prolonged, less intense, affective state 
that does not occur in response to something we 
experience (Spielman, et al. 2020). Thus, at any 
given moment an individual’s affective state is the 
combination of emotion and mood, with mood re-
flecting the running average of sequential emo-
tional events together with an underlying internal 
affective state (Kontaris, et al. 2020). 

There are two approaches to study the affective 
states: 1/. discrete (i.e. study dis-crete affective 
states) and 2/. dimensional. The later plots the af-
fective states in two-dimensional plot where the 
abscise repre-sents affective valence (which refers 
to positive or negative aspect of emotion) and 
arousal axis (which refers to the activation or in-
tensity of an emotion) (Makowska & Weary, 
2013). Mendl et al. combined both approaches 
which allowed two-dimensional presentation of 
the affective states resulting from the interaction 
be-tween discrete emotions, which they define as 

short-term responses to specific stimuli, and 
longer-term background mood (see Fig. 1) 
(Mendl, et al. 2010; Makowska & Weary, 2013). 

From practical point of view the methods to 
study the affective states use more often the affec-
tive valence scaling and short-term -- long-term 
dichotomy (Makowska & Weary, 2013). 

 

 
Figure 2. Affectome – diagram of a network 

of mood/emotion-related brain regions. Abbrevi-
ations: BLA - basolateral nucleus of the amyg-
dala; BNST - bed nucleus of the stria terminalis; 
mPFC - medial prefrontal cortex; NAcc - nucleus 
accumbens; OFC - orbitofrontal cortex; VTA - 
ventral tegmental area (Kontaris, et al. 2020). 

 
Thanks to the recently initiated Affectome pro-

ject Kontaris, et al. summarized the accumulated 
findings and proposed dynamic affectome model 
of the brain structures engaged more closely with 
the affective states (see Fig. 2) (Kontaris, et al. 
2020). These structures can be coarsely divided to 
the ones in charge for the positive affective states 
(orbitofrontal cortex, ventral tegmental area, ven-
tral pallidum, thalamus etc.) and the ones for the 
negative states (bed nucleus of the stria terminalis, 
medial prefrontal cortex, septum, hippocampus, 
entorhinal cortex etc.) and intermediary structures 
(as nucleus accumbens, hypothalamus, basolat-
eral nucleus of the amygdala etc.). 

 
Ultrasound perception thresholds in hu-

mans and mammals  
 
Ultrasound with a frequency above 20 kHz is 

imperceptible to the ear of the majority humans, 
however it is perceived by different animals. 
There is evidence that a person is still able to per-
ceive sounds and higher than 20 kHz, and, for ex-
ample, dogs perfectly distinguish sound up to 90 
kHz. Other authors indicate that dogs detect sound 
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vibrations only up to 44 kHz, rats – up to 72 kHz, 
bats – up to 115 kHz, elephants – up to 12 kHz 
(Akopyan et al. 2005). Studies of the hearing abil-
ities of sound waves from 0.1 Hz till 80 kHz 
showed that the audiograms for humans and ro-
dents can differ significantly (see Fig. 3) (Otto, & 
Jürgen, 2012). The hearing threshold for rats and 
mice is much higher for frequencies below 4 kHz, 
while they can well sounds from around 15 kHz 
till several kHz in the ultrasound zone. 

 

 
Figure 3. Comparison of the audiograms from 

human, rat and mouse. On the abscise is the fre-
quency range [Hz] and ordinate is the threshold 
[dSPL] (Otto, & Jürgen, 2012). 

 
Ultrasounds in the life of mammals  
 
For first time several centuries ago naturalists 

as Lazzaro Spallanzani and Charles Jurin de-
scribed the properties of strange “air”-based phe-
nomenon in bats, without having real data about 
its nature now known as echolocation. They, 
based on their experiments in the XVIII century, 
concluded that bats are guided (by hearing un-
hearable sounds). Two centuries later Maxim et 
al. in 1912 expressed the idea of an active sound 
location of bats (Maxim, et al. 1912). In 1938, 
Pierce & Griffin (Pierce, & Griffin, 1938) deci-
phered the nature of this phenomenon and regis-
tered volleys of ultrasonic pulses, allowing these 
animals to determine the distance to various ob-
jects and the speed of insects moving in the air. 
Later it was shown that ultrasound propagates as 
directed beam, and the bat scans the objects sur-
rounding it with ultrasonic sonar. This was the 
first documented innate use of ultrasound by ani-

mals as bats – it also somewhat stimulated the de-
velopment of specific equipment to record and 
monitor such sounds.  

 
Ultrasonic vocalizations in the laboratory 

rodents  
 
Soon after Pierce & Griffin discovery of ultra-

sound generation by animals the first evidence of 
the production of ultrasonic vocalizations by la-
boratory rats and by socially isolated newborn 
mice was described in 1954-1956 (Anderson 
1954; Zippelius, & Schleidt, 1956; Pierce, & Grif-
fin, 1938), when sound signals at frequencies of 
23-28 kHz were recorded for the first time.  

Later with better equipment was found that 
newborn baby rats emit ultrasonic vocalizations 
when weaning from the mother in the range of 30 
- 65 kHz (Groenink, et al., 2008; Knutson, et al., 
2002; Hashimoto, et al., 2004). And the graphics 
of the vocalization recording has a U-shape or a 
bend (Groenink, et al., 2008; Knutson, et al., 
2002; Hashimoto, et al., 2004). Baby rats have 4 
different types of ultrasonic vocalizations, 3 of 
which contain 2 or 3 components that make them 
more complex than a simple whistle (Hashimoto, 
et al., 2004). It is believed that the ultrasonic vo-
calizations of baby rats is a mother's call to take 
care of offspring. At the same time, it was found 
that baby rats, which mothers licked more often in 
infancy, show less anxiety when irritated.  The 
same baby rats, which the mothers did not lick at 
all, most often did not survive.  Thus, the ultra-
sonic vocalizations of baby rats can be used to 
measure the emotional state of the animal, includ-
ing distress or fear (Caldji, et al., 1998). 

 
Unlike rat pups, the frequency and duration of 

ultrasonic vocalizations in adult rats have three 
different types, which are determined by the age 
of the animal, environmental conditions and emo-
tional state (Portfors, 2007). The ultrasonic vocal-
izations emitted by adult rats and adolescents can 
be divided into two main types differing in the fre-
quency of peak energy. Typical or low-frequency 
vocalization (22 kHz) has a frequency interval of 
18-32 kHz and varies in frequency only within 1-
6 kHz in these animals (Wöhr, et al., 2005; 2008; 
2010). The calls are produced with durations of 
300-4000 msec and have sound pressure level of 
65-85 dB (Wöhr, et al., 2005; 2008; 2010; 2013). 

The other type ultrasonic vocalizations, the 
positive state-related 50 kHz vocalizations have 
high peak frequency (usually 35– 80 kHz), very 
short duration (10–150 ms), and their frequency 
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may be modulated substantially. Based on the 
later the 50 kHz vocalizations can be further sub-
divided into two main subcategories of 50 kHz 
calls with flat frequency, and 50 kHz vocalizations 
with modulated frequency.  

While both subtypes are emitted in positive 
states, the frequency-modulated vocalizations 
were found to be specifically associated with re-
ward and positive affective state, on the other 
hand the flat 50 kHz vocalizations may have so-
cial-coordinating function or serve as contact call 
and could also play role in feeding behavior (Bru-
dzynski 2013; Wöhr, et al., 2005; 2008; 2010; 
2013).  

Unlike rats, mice rarely make sounds in ad-
verse conditions, even when they are picked up, 
held, pulled by the tail, exposed to electric current. 
In mice, ultrasonic vocalizations are emitted 
mostly in non-aggressive situations or during mat-
ing (Gourbal, et al., 2004; Portfors, 2007). Unlike 
rats, mouse ultrasonic vocalizations cannot be 
used to explore and evaluate positive or negative 
effects of stimulus upon the animal. The function 
of ultrasonic vocalizations in adult mice is most 
likely to facilitate or inhibit social interactions 
(Portfors, 2007). 

 
Ultrasonic vocalizations - neurobiology  
 
Generally the central pattern generators and 

motoneurons associated with the emission and 
regulation of ultrasonic vocalizations are located 
in the brainstem (Burgdorf, et al. 2020). However 
the higher level of regulation of the ultrasonic vo-
calizations encompassing the affective compo-
nent is related to the mesolimbic system and can 
be divided to two systems associated with the va-
lence of the emotions and affective states. The 
emission and control of the ultrasonic vocaliza-
tions related to negative affects and states are gov-
erned by the mesolimbic cholinergic pathways 
stretching from laterodorsal tegmental nucleus till 
the septum. On the other side the ultrasonic vocal-
izations related to positive affects and states are 
governed by the mesolimbic dopaminergic path-
ways – from the ventral tegmental area till the sep-
tum, nucleus accumbens and forebrain (Furtak & 
Brown, 2018; Burgdorf, et al. 2020). These two 
systems are involved in the generation of emo-
tional arousal and work in mutually exclusive and 
antagonistic way (Burgdorf, et al. 2020). 

For example transcriptome study found that 
Fos-like proteins were upregulated in the follow-

ing brain regions: medial prefrontal cortex, claus-
trum, cingulated cortex and dorsal central grey 
(Sánchez, 2003). 

 
Ultrasonic vocalizations as tool for neuro-

pharmacology  
 
So far plenty of studies explored the effects of 

various substances in animal models of affective 
disorders and symptoms in order to aid the devel-
opment of better therapies for the management of 
these nosological units. With the improvement of 
our knowledge of the neurobiology of the ultra-
sonic vocalizations more researchers started to use 
them in their experimental designs. For such stud-
ies both rodent pups and adult animals are used 
with their respective vocalizational and behav-
ioral specifics. 

One of the most commonly used ultrasonic vo-
calizations in pups for the aids of the neurophar-
macology are the described distress calls with av-
erage medium frequency of around 40 kHz. Since 
their cause usually is distress or anxiogenic situa-
tion they are used model/platform for testing the 
anxiolytic properties of prospective drugs.  

Commonly is measured the number of beeps 
over a short period of time (5 min.), which can 
also serve as a measure of distress (fear) (Caldji, 
et al., 1998). 

Reduction of the pups ultrasonic vocalizations 
is achieved with the application of the benzodiaz-
epines and agonists of the serotonin 5-HT1A re-
ceptors. In addition it was shown that drugs with 
combined anxiolytic and antidepressant proper-
ties, such as selective inhibitors of the serotonin 
transporter as clomipramine also reduce or even 
stop the distress calls in rat pups (Winslow, & In-
sel, 1990). 

However other classes drugs with anxiolytic 
action showed opposite effects on rat pups calls 
by increasing their number. Among such drugs are 
ritanserin (5HT2A-C receptor antagonist) and 
clonidine (α2-adrenergic agonist) (Winslow, & 
Insel, 1991; Kehoe, & Harris, 1989). Therefore 
the results from new classes drugs should be care-
fully evaluated when this model is used.  

Recently a comparative study with bunch of 
anxiolytics showed that the duration of the dis-
tress calls is more sensitive parameter than the 
number of calls as measure for anxiolytic action 
in rat pups (Hodgson, et al. 2008). 

The ultrasonic vocalizations in young and 
adult rats were also used as measure for effects on 
the affective sphere of prospective drugs and sub-
stances. 
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The so called “alarm calls” with average fre-
quency 22 kHz were used in variety of situations 
and tests mostly with aversive/threatening con-
text. The stressful stimuli are delivered through 
various ways as electric foot shock, acoustic or 
air-puff stimuli (Sánchez, 2003; Popatanasov et 
al., 2019). 

Similarly to the pups in adult rats the 22 kHz 
ultrasonic vocalizations were also used in some 
experimental scenarios to evaluate the anxiolytic 
action of prospective drugs. 

Many anxiolytics from the class of benzodiaz-
epines were shown to reduce the 22 kHz ultra-
sonic vocalizations but with significant variations. 
Some antidepressants as selective serotonin 
reuptake inhibitors were shown to have similar ac-
tion (De Vry et al., 1993; Schreiber, et al., 1998). 

Few antipsychotics were also tested and was 
found to have little or no effect on the production 
of alarm calls (Sánchez, 2003). More recently in 
our lab were developed few neurotensin agonists 
and was shown to have mild anxiolytic effect un-
der the selected paradigm of ultrasonic vocaliza-
tions (Popatanasov et al., 20191). 

The other important type of ultrasonic vocali-
zations in adult rats are the ones with average fre-
quency 50 kHz, which are emitted upon, or in an-
ticipation of pleasurable stimuli (Simola, et al., 
2014). Therefore the usage of these type vocaliza-
tions is commonly related to drugs which have re-
warding and addictive properties. 

Since the rewarding processes are usually re-
lated to the dopaminergic transmission some of 
the first substances to be used with the 50 kHz ul-
trasonic vocalizations were dopaminergic ago-
nists as the amphetamine, which effect was re-
versed by dopaminergic antagonist haloperidol 
(Wintink, & Brudzynski, 2001). Also morphine in 
comparison to amphetamine were used to explore 
their effects in known environment on these type 
calls. It was found that both of them increased the 
50 kHz ultrasonic vocalizations (Knutson, et al., 
1999). Later were evaluated other substances 
known to act as “psychological” award for the 
consumer as cocaine, nicotine, caffeine, 3,4-meth-
ylenedioxy-methamphetamine (MDMA) etc. (Si-
mola, et al., 2010, 2014; Mu, et al., 2009).  

 
Conclusions 
 
So far the studies confirm the feasibility of the 

usage of ultrasonic vocalizations emitted by ro-
dent pups or young or adult ones as tool in neuro-
pharmacology. However further research is 

needed to better discriminate the ultrasonic vocal-
izations and to improve the knowledge of the neu-
rological basis of the affective states and the re-
lated emittance of ultrasonic vocalizations. 

 
Refferences 
 
Alcock J. 1989. Animal behaviour: An evolu-

tionary approach. Sinauer Associates Inc., Sun-
derland, Massachusetts. pp. xvii+ 596. 

Altenmüller, E., Schmidt, S., & Zimmermann, 
E. (Eds.). 2013. The evolution of emotional com-
munication: From sounds in nonhuman mammals 
to speech and music in man. OUP Oxford. pp. 
376. 

Anderson J. W. 1954. The production of ultra-
sonic sounds by laboratory rats and other mam-
mals. Science (New York, N.Y.), 119(3101), 808–
809.  DOI: 10.1126/science.119.3101.808 

Brudzynski S. M. 2013. Ethotransmission: 
communication of emotional states through ultra-
sonic vocalization in rats. Current opinion in neu-
robiology, 23(3), 310–317.  DOI: 
10.1016/j.conb.2013.01.014 

Burgdorf, J. S., Brudzynski, S. M., & Moskal, 
J. R. 2020. Using rat ultrasonic vocalization to 
study the neurobiology of emotion: from basic 
science to the development of novel therapeutics 
for affective disorders. Current opinion in neuro-
biology, 60, 192-200. 

Caldji, C., Tannenbaum, B., Sharma, S., Fran-
cis, D., Plotsky, P. M., & Meaney, M. J. 1998. 
Maternal care during infancy regulates the devel-
opment of neural systems mediating the expres-
sion of fearfulness in the rat. Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the United States 
of America, 95(9), 5335–5340.  DOI: 
10.1073/pnas.95.9.5335 

De Vry, J., Benz, U., Schreiber, R., & Traber, 
J. 1993. Shock-induced ultrasonic vocalization in 
young adult rats: a model for testing putative anti-
anxiety drugs. European journal of pharmacol-
ogy, 249(3), 331–339.  DOI: 10.1016/0014-
2999(93)90530-u 

Furtak, S. C., & Brown, T. H. 2018. Limbic-
system involvement in rat ultrasonic communica-
tions. In Handbook of behavioral neuroscience. 
Vol. 25, pp. 95-10). Elsevier. 

Gourbal, B. E., Barthelemy, M., Petit, G., & 
Gabrion, C. 2004. Spectrographic analysis of the 
ultrasonic vocalisations of adult male and female 
BALB/c mice. Die Naturwissenschaften, 91(8), 
381–385.  DOI: 10.1007/s00114-004-0543-7 



138 

Groenink, L., Verdouw, P. M., van Oorschot, 
R., & Olivier, B. 2008. Models of anxiety: ultra-
sonic vocalizations of isolated rat pups. Current 
protocols in pharmacology, Chapter 5, .  DOI: 
10.1002/0471141755.ph0518s43 

Hashimoto, H., Moritani, N., Aoki-Komori, S., 
Tanaka, M., & Saito, T. R. 2004. Comparison of 
ultrasonic vocalizations emitted by rodent pups. 
Experimental animals, 53(5), 409–416.  DOI: 
10.1538/expanim.53.409 

Hodgson, R. A., Guthrie, D. H., & Varty, G. B. 
2008. Duration of ultrasonic vocalizations in the 
isolated rat pup as a behavioral measure: sensitiv-
ity to anxiolytic and antidepressant drugs. Phar-
macology, biochemistry, and behavior, 88(3), 
341–348.  DOI: 10.1016/j.pbb.2007.09.005 

Kehoe, P., & Harris, J. C. 1989. Ontogeny of 
noradrenergic effects on ultrasonic vocalizations 
in rat pups. Behavioral neuroscience, 103(5), 
1099–1107.  DOI: 10.1037//0735-
7044.103.5.1099 

Knutson, B., Burgdorf, J., & Panksepp, J. 
1999. High-frequency ultrasonic vocalizations in-
dex conditioned pharmacological reward in rats. 
Physiology & behavior, 66(4), 639–643.  DOI: 
10.1016/s0031-9384(98)00337-0 

Knutson, B., Burgdorf, J., & Panksepp, J. 
2002. Ultrasonic vocalizations as indices of affec-
tive states in rats. Psychological bulletin, 128(6), 
961–977.  DOI: 10.1037/0033-2909.128.6.961 

Kontaris, I., East, B. S., & Wilson, D. A. 2020. 
Behavioral and neurobiological convergence of 
odor, mood and emotion: A review. Frontiers in 
Behavioral Neuroscience, 14, 35. 

Makowska, I. J., & Weary, D. M. 2013. As-
sessing the emotions of laboratory rats. Applied 
Animal Behaviour Science, 148(1-2), 1-12. 

Maxim, H., Magaderm, T. A., & Ears, P. V. L. 
1912. The sixth sense of the bat. Scientific Amer-
ican, 148-150. 

Mendl, M., Burman, O. H., & Paul, E. S. 2010. 
An integrative and functional framework for the 
study of animal emotion and mood. Proceedings 
of the Royal Society B: Biological Sciences, 
277(1696), 2895-2904.  DOI: 
10.1098/rspb.2010.0303 

Mu, P., Fuchs, T., Saal, D. B., Sorg, B. A., 
Dong, Y., & Panksepp, J. 2009. Repeated cocaine 
exposure induces sensitization of ultrasonic vo-
calization in rats. Neuroscience letters, 453(1), 
31–35.  DOI: 10.1016/j.neulet.2009.02.007 

Okabe, S., Nagasawa, M., Mogi, K., & 
Kikusui, T. 2012. The importance of mother–in-
fant communication for social bond formation in 

mammals. Animal Science Journal, 83(6), 446-
452. 

Otto, G., & Jürgen, S. 2012. The Mongolian 
Gerbil as a Model for the Analysis of Peripheral 
and Central Age-Dependent Hearing Loss. In 
(Ed.), Hearing Loss. IntechOpen.  DOI: 
10.5772/33569 

Pierce, G. W., & Griffin, D. R. 1938. Experi-
mental determination of supersonic notes emitted 
by bats. Journal of Mammalogy, 19(4), 454-455. 

Popatanasov A., Pajpanova T., Lazarova L., 
Tancheva L. 2019. Some effects of new neuroten-
sin analogue on ultrasound vocalizations and nov-
elty stimulus reactions in rodent models with anx-
iety. Journal of Biomedical and Clinical Re-
search, ISSN 1313-6917. 12, 1, Supp.2, 90-91. 

Portfors C. V. 2007. Types and functions of ul-
trasonic vocalizations in laboratory rats and mice. 
Journal of the American Association for Labora-
tory Animal Science : JAALAS, 46(1), 28–34. 

Sánchez C. 2003. Stress-induced vocalisation 
in adult animals. A valid model of anxiety?. Eu-
ropean journal of pharmacology, 463(1-3), 133–
143.  DOI: 10.1016/s0014-2999(03)01277-9 

Schreiber, R., Melon, C., & De Vry, J. 1998. 
The role of 5-HT receptor subtypes in the anxio-
lytic effects of selective serotonin reuptake inhib-
itors in the rat ultrasonic vocalization test. Psycho-
pharmacology, 135(4), 383–391.  DOI: 
10.1007/s002130050526 

Simola, N., Frau, L., Plumitallo, A., & Morelli, 
M. 2014. Direct and long-lasting effects elicited 
by repeated drug administration on 50-kHz ultra-
sonic vocalizations are regulated differently: im-
plications for the study of the affective properties 
of drugs of abuse. The international journal of 
neuropsychopharmacology, 17(3), 429–441.  
DOI: 10.1017/S1461145713001235 

Simola, N., Ma, S. T., & Schallert, T. 2010. In-
fluence of acute caffeine on 50-kHz ultrasonic vo-
calizations in male adult rats and relevance to caf-
feine-mediated psychopharmacological effects. 
The international journal of neuropsychopharma-
cology, 13(1), 123–132.  DOI: 
10.1017/S1461145709990113 

Spielman, R. M.; Jenkins, W. and Lovett, M. 
2020. Psychology. 2e. OpenStax, Houston. 

Winslow, J. T., & Insel, T. R. 1990. Sero-
tonergic and catecholaminergic reuptake inhibi-
tors have opposite effects on the ultrasonic isola-
tion calls of rat pups. Neuropsychopharmacology 
: official publication of the American College of 
Neuropsychopharmacology, 3(1), 51–59. 



139 

Winslow, J. T., & Insel, T. R. 1991. Sero-
tonergic modulation of the rat pup ultrasonic iso-
lation call: studies with 5HT1 and 5HT2 subtype-
selective agonists and antagonists. Psychophar-
macology, 105(4), 513–520.  DOI: 
10.1007/BF02244372 

Wintink, A. J., & Brudzynski, S. M. 2001. The 
related roles of dopamine and glutamate in the in-
itiation of 50-kHz ultrasonic calls in adult rats. 
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 70(2-
3), 317–323.  DOI: 10.1016/s0091-
3057(01)00615-3 

Wöhr M., Rainer K.W. Schwarting. 2010. Ul-
trasonic vocalizations as a tool for research on 
emotion and motivation in rodents. Date accessed: 
22.04.2022: http://www.avisoft.com/rats/ 

Wöhr, M., & Schwarting, R. K. 2013. Affec-
tive communication in rodents: ultrasonic vocali-
zations as a tool for research on emotion and mo-
tivation. Cell and tissue research, 354(1), 81–97.  
DOI: 10.1007/s00441-013-1607-9 

Wöhr, M., Borta, A., & Schwarting, R. K. 
2005. Overt behavior and ultrasonic vocalization 
in a fear conditioning paradigm: a dose-response 
study in the rat. Neurobiology of learning and 
memory, 84(3), 228–240.  DOI: 
10.1016/j.nlm.2005.07.004 

Wöhr, M., Houx, B., Schwarting, R. K., & 
Spruijt, B. 2008. Effects of experience and context 
on 50-kHz vocalizations in rats. Physiology & be-
havior, 93(4-5), 766–776.  DOI: 
10.1016/j.physbeh.2007.11.031 

Zippelius, H. M. & Schleidt, W. M. 1956. Ul-
traschall-Laute bei jungen Mäusen. Die Naturwis-
senschaften 43, 502-502. 
doi:10.1007/BF00632534 

Акопян В.Б., Ершов Ю.А. 2005. Основы  
взаимодействия  ультразвука  с  
биологическими  объектами. Изд-во МГТУ 
им. Н.Э.Баумана. Москва –.с. 224. [Akopyan 
V.B., YErshov Yu.A. 2005. Osnovy  vzai-
modeystviya  ul'trazvuka  s  biologicheskimi  
ob"yektami. Izd-vo MGTU im. N.E.Baumana. 
Moskva –.s. 224]. 
 
 

 
Andrey Popatanasov 
Bulgarian Academy of Sciences 
Institute of Neurobiology 
Sofia 1000, ul. Acad. G.Bonchev, bl. 23 

 
e-mail: and_atanasov@abv.bg 

 
 



140 

ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 
TOM 9  (1)  2022 VOL. 9  (1)  2022 
  

 
 
 

МОЗЪЧНИ ОРГАНОИДИ –  НАБИРАЩА ПОПУЛЯРНОСТ ПЛАТФОРМА ЗА 
ИЗУЧВАНЕ НА МОЗЪКА IN VITRO 

 
Андрей Попатанасов 

 
BRAIN ORGANOIDS – EMERGING PLATFORM TO STUDY THE BRAIN IN VITRO 
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ABSTRACT: Cerebral organoid technologies are a little over a decade old and are still in their infancy. It is 

a technology for in vitro generation of 3D brain tissues and stem cell structures that resemble those mainly from 
the embryo, but also from stages of later ontogenesis. Since the invention of cerebral organelle technology, pro-
tocols have been developed to generate organelles that resemble most of the major brain regions, or even partially 
the entire brain. Gradually, this technology gained popularity among researchers and they increasingly included 
it in their experimental designs for the study of normal brain and pathology in unique in vitro conditions. The 
possibilities, achievements and challenges of using this platform to study the real brain as well as to solve clinical 
problems will be discussed here. 

Key words: brain organoids, cerebral organoids, neural organoids, 3D cell cultures, brain pathology, brain 
disease 
 

Introduction 
 
The brain is the main information receiver, an-

alyzer, and controller of the body and especially 
in humans it is one of the most complex organs 
which is difficult to be accessed and studied. 
Therefore most of the knowledge of the human 
brain is based on postmortem brain samples. In 
addition many animal models were recruited in 
the study of the brain development and physiol-
ogy. However some recent studies showed that the 
brain in humans can be rather different from the 
one of animals. For example in the human devel-
oping brain is formed large outer subventricular 
zone during mid-gestation period which is absent 
in the mouse brain (Hansen, et al., 2010). Simi-
larly the human brain can be significantly differ-
ent when compared to even phylogenetically 
closer species as chimpanzees and macaques 
when explored at transcriptome level (He et al., 
2017). 

Therefore researchers time and again actively 
look for ways to study the human brain in more 
accessible and ethically permissible settings.  

One such promising technology is the brain or-
ganoid one. 

Brain organoids can be defined as 3D culture 
of stem cells that in the course of time gradually 
replicates the complexity of the cell types in the 
brain along with the processes of self-organization 

of the tissue and also the main organization of the 
whole organ or part of it (Kelava, & Lancaster, 
2016; Lancaster, & Knoblich, 2014). It is better 
than the 2D cell cultures since it provides more 
natural conditions for interactions between the 
cells as in the organ which is recapitulated. 

 
Historical notes on brain organoid technol-

ogy 
 
The first brain organoid was developed in the 

lab of Yoshiki Sasai in 2008 (Eiraku, et al., 2008). 
However this technology did not appear out of no-
where but it can be seen as continuous develop-
ment and improvement of the abundant previous 
attempts to grow and develop in vitro explants of 
neural and embryonal cells and tissues.  

In 2001 few years before the first brain organ-
oid protocol got published, the team of Zhang et 
al. developed protocol for generation from disso-
ciated human embryonic stem cells (hESC) of free 
floating embryoid bodies (EB) which afterwards 
could be directed to differentiate to neural precur-
sors in rosette structures. Actually this protocol 
was an offspring of the methods for aggregated 
suspension culture from dissociated fetal cells as 
the one from 1986 by Bjerkvig et al. (Zhang, et 
al., 2001; Bjerkvig, et al., 1986). The improve-
ment made by Zhang et al. was that unlike 
Bjerkvig et al. they used embryonic cells from 
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much earlier stage of the embryogenesis (instead 
from post-gastrulation stage where the cells have 
lost some of their potency and which according to 
some recent studies can affect their self-organiza-
tion and differentiation capacities) (Bjerkvig, et 
al., 1986; ten Berge, et al., 2008; Junyent, et al., 
2021). Contemporary to Bjerkvig et al. the team 
of Doetschman in 1985 could generate from ag-
gregates from blastocyst stage cells spontaneously 
and stochastically EBs with neural cells from un-
defined medium. However Doetschman et al. had 
insufficient knowledge of the molecular mecha-
nisms and the ways how to deliberately direct 
these cell conglomerates to desired specification 
fate (Zhang, et al., 2001; Doetschman, et al. 
1985). At the time of Zhang et al. experiments 
there were already models of the molecular nature 
of the neural induction in the embryogenesis. 
They successfully applied such knowledge and 
could deliberately direct the EB specification to 
neural fate thus generating structures recapitulat-
ing very early stages of neural tube formation 
which comprise mostly of neural precursor cells. 

At the dawn of the new millennium many more 
discoveries were made on the early neuroembryo-
genesis and gradually were revealed significant 
details of the molecular and cellular networks that 
govern and direct in dynamic fashion the early 
neuromorphogenesis. In addition the newly 
emerged stem cell technology go astonishing rise 
and spread and in the first decade of the XXI-st 
century were discovered the induced pluripotent 
stem cells (iPSC) and were developed protocols 
for stem cell differentiation towards identities 
from the major brain regions. Besides important 
improvements were made in the neural stem cells 
protocols with the discovery of the dual-SMAD 
inhibition and with the survival enhancer of disso-
ciated cells -Y-27632 (Takahashi, & Yamanaka, 
2006; Chambers, et al., 2009; Watanabe, et al., 
2007)  

 
Brain organoid protocols – rationale, gen-

eral timeline, stages 
 
The majority of the current brain organoid pro-

tocols rely on the dissociation-re-aggregation 
method to form 3D aggregates from the stem 
cells. Consequently these aggre-gates after some 
time for recovery and re-establishment of cell-cell 
contacts and maturation become EBs, which are 
used as a starting point for the organoid formation 
and development. The EBs are not formed from 
every stem cell aggregate. So far the studies have 
revealed set of important variables as cell mass, 

size, time for aggregation etc. (Chen, et al., 2014; 
Liyang, et al., 2014). 

The EBs are actually multicellular stem cell 
aggregates, which resemble the inner cell mass of 
the pre-gastrulation embryo. The cells of EBs 
have potential to differentiate into cells from all of 
the three germ layers (Weitzer, et al., 2006). After 
the EB formation through medium change and ad-
dition in the medium of various signaling mole-
cules the EB cells got committed to neural devel-
opment. Initially during this process of differenti-
ation EBs are directed to neuroectoderm for-
mation. After the neuroectoderm is formed, then 
it is transformed to neuroepithelium. The neu-
roepithelium consequently depending on the cul-
turing conditions (as dynamic or static culture) get 
the form of large neuroepithelium bulges or small 
neural rosettes, thus recapitulating the neural tube. 

These structures further differentiate to more 
specific brain regions in accordance to the applied 
patterning scheme (Lancaster, et al., 2013; Jo, et 
al., 2016; Mohamed, et al., 2019; Sivitilli, et al., 
2020). 

Schematically the process of brain organoid 
formation can be divided to the following stages 
(the particular steps and time length can vary de-
pending on the organism, applied patterning strate-
gies and other factors) (see Fig. 1) (Lancaster, et al., 
2013; Jo, et al., 2016; Mohamed, et al., 2019; Sivitilli, 
et al., 2020; Lai, et al., 2020; Popatanasov, A. 2022): 

1/. Stem cell dissociation and re-aggregation. 
Medium often is supplied with Y-27632. 

2/. Embryoid bodies formation 
3/. Neural induction – the cells got directed to neu-

roectodermal fate. Medium often is supplied with dual-
SMAD inhibitors. 

4/. Differentiation – the neuroectoderm is trans-
formed to neuroepithelium. Medium is commonly sup-
plied with patterning molecules/morphogens. Some-
times the organoids are embedded/attached to substrate 
as Matrigel. 

5/. Organoid growth and maturation. Medium is 
supplied with neurotrophic, growth factors  and small 
molecules facilitating the maturation and long-term 
survival of the organoids. 
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Figure 1: A schematic timeline of generalized 

brain organoid protocol: A. Stages of the treatments; 
B. Timeline of the development and growth of the 3D 
culture; C. The neural differentiation timeline. After 
(Lancaster, et al., 2013; Jo, et al., 2016; Mohamed, et 
al., 2019; Sivitilli, et al., 2020; Lai, et al., 2020). 

 
There are several ways in which the current 

brain organoid protocols can be classified. One of 
the most commonly used ways is based on the uti-
lized strategy for differentiation and can be di-
vided in two types: 1/. Guided (use external agents 
to direct the patterning) and 2/. Unguided (focus 
on the intrinsic developmental programs) – the re-
sulted organoids may recapitulate many brain re-
gions but are more variable (Lancaster, et al., 2013; 
Jo, et al., 2016; Mohamed, et al., 2019; Sivitilli, et al., 
2020; Lai, et al., 2020; Tanaka, et al., 2020). Another 
way is based on the anatomical region which the 
organoids recapitulate – telencephalic, dience-
phalic, mesencephalic and rhombencephalic (Jo, 
et al., 2016; Mohamed, et al., 2019; Sivitilli, et al., 
2020; Lai, et al., 2020; Tanaka, et al., 2020; Lin, et al., 
2008).  

So far were developed protocols for almost all 
of the major brain regions as follows: 

1/. The embryonic telencephalon primordium 
can be divided to dorsal part – pallium, and ventral 
part - subpallium. Protocols were developed for 
organoids recapitulating structures and tissues of 
the dorsal pallium (isocortex) (Mariani, et al., 
2012), medial pallium (hippocampus) (Sakagu-
chi, et al., 2015). 

1.2/. Several protocols for the subpallium regions 
were developed: lateral ganglionic eminence (LGE) 
(produces the striatal components) (Cederquist, et al., 

2019; Miura, et al., 2020), medial ganglionic eminence 
(MGE) (pallidum proper and produces globus pallidus) 
(Xiang, et al., 2017; Birey, et al., 2017; Cederquist, et 
al., 2019). 

2/. Diencephalon still has debatable embryonic or-
ganization and subdivisions, however most of them 
were successfully recapitulated with organoids as fol-
lows: hypothalamus (Ozone, et al., 2016; Qian, et al., 
2016), prethalamus (Shiraishi, et al., 2017; Medina-
Cano, et al., 2021), epithalamus (Medina-Cano, et al., 
2021), thalamus (Shiraishi, et al., 2017; Xiang, et al., 
2019), pretectum (Shiraishi, et al., 2017). 

3/. The embryonic mesencephalon mainly can be 
divided to dorsal part - tectum and ventral one - teg-
mentum. From the ventral midbrain primordium arises 
substantia nigra which play important roles in the con-
trol of movement and sensory processing affected in 
many diseases and is focus for many organoid proto-
cols (Tieng, et al., 2014; Jo et al., 2016; Qian, et al., 
2016; Monzel, et al., 2017). 

4/. Rhombencephalon is major part of the 3-vesicle 
brain primordium in mammals. In the transition to 5-
vesicle brain primordium it divides in two parts - the 
rostral part metencephalon which gives rise dorsally to 
the cerebellum (Muguruma, et al., 2015) and ventrally 
to the pons (Eura, et al., 2020; Molchanova, et al., 
2020); and caudal part myelencephalon which gives 
rise to the medulla oblongata (Molchanova, et al., 
2020; Valiulahi, et al., 2021). 

These diversity of region specific brain organ-
oids was further developed and adapted for stud-
ies of many brain pathologies.  

 
Brain organoids and disease research 
 
Brain organoid technology offers unique op-

portunity to study human brain pathology at ge-
netic, molecular and cellular level at in vitro con-
ditions, and with some other advanced technolo-
gies as molecular and cell-labeling techniques we 
can observe the organoid development and 
changes in real-time. Besides brain organoid tech-
nology also offers the possibility to study the pa-
tient specific aspects of the brain pathology by us-
ing patients iPSC for the development of the or-
ganoids. Therefore brain organoids became ap-
pealing platform for modelling various brain dis-
eases and pathologies. 

Neurodevelopmental diseases: One of the 
first diseases to be modelled with brain organoids 
was the microcephaly. Disease with recessive ge-
netic causes was modelled by several research 
groups using patient derived iPSC and addressing 
particular mutation. Some common features of the 
acquired organoids were reduced progenitor 
pools, premature neural differentiation, reduced 
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size etc. (Lancaster, et al., 2013; Li, et al., 2017; 
Gabriel, et al., 2016; Zhang, et al., 2019). 

Another common neurodevelopmental disease 
studied with brain organoids was the autism spec-
trum disorder. It has complex diverse etiology 
with onset at early childhood. Brain organoid 
studies showed altered transcriptomics, upregula-
tion of genes related to the neuroembryogenesis, 
disbalance of the neuronal production (Mariani, et 
al., 2015; Wang, et al., 2017). 

Other less common brain related disease stud-
ied with brain organoids was tuberous sclerosis 
complex. This is autosomal dominant genetic dis-
order. The genetically manipulated brain organ-
oids revealed disbalance between neurogenesis 
and gliogenesis along with mTORC1 hyperactiva-
tion etc. (Blair, et al., 2018). 

Neurodegenerative diseases: Although it 
may seem strange to use brain organoids (which 
in general recapitulate the embryonic brain devel-
opment) for modelling diseases commonly asso-
ciated with ageing several studies proved the use-
fulness of the brain organoids to study the neuro-
degenerative disorders.  

Alzheimer’s disease was the first neurodegen-
erative disease to be modelled with brain organ-
oids (Raja, et al., 2016). It has complex yet disput-
able origin with its key hallmarks – formation of 
amyloid plaques, neurofibrillary tangles. So far 
the researchers have managed to generate in the 
brain organoids deposition of β-amyloid (Aβ) ag-
gregates, formation of neurofibrillary tangle-like 
structures, secretion of abnormal Aβ etc. (Bubnys, 
& Tsai, 2022; Gonzalez, et al., 2018; Lin, et al., 
2018). Either patients iPSC are used and genetic 
modification, or other approaches are used to 
model some of the typical for Alzheimer’s disease 
symptoms. 

Parkinson’s disease is the second most com-
mon neurodegenerative disease after Alzheimer’s 
one. With brain organoids the researchers were 
able to acquire increased aggregation and abnor-
mal clearance of α-synuclein (Kim, et al., 2019; 
Wulansari, et al., 2021; Smits, et al., 2020).  

Huntington ’s disease is an autosomal domi-
nant genetic disorder. Huntington ’s disease brain 
organoids are generated from patients’ iHPSC 
without genetic modifications. The resulted or-
ganoids have disrupted cellular organization as 
disrupted neuroepithelial structures, and prema-
ture neu-rogenesis etc. (Conforti, et al., 2018; 
Zhang, et al., 2019) 

Brain Cancer: glioblastoma, the most lethal 
type of glioma was studied with patient-derived 
brain organoids. The results showed rapid and 

deep invasion of the glioblastoma cells into the or-
ganoids (Linkous, et al., 2019; Jacob, et al., 2020). 

Infectious diseases impairing the brain: 
some infectious agent as Zika virus or SARS-
CoV-2 can damage the brain. 

Zika virus infection under some circum-
stances can cause acquired microcephaly in neo-
nates. The studies with infection of brain organ-
oids revealed that the virus has specific tropism 
towards the neural precursor cells over immature 
neurons. All organoids have reduced size, in-
creased progenitor apoptosis (Dang, et al., 2016; 
Watanabe, et al. 2017; Qian, et al., 2016). 

SARS-CoV-2 virus infection besides its pri-
mary target the respiratory system has been re-
ported to impair the nervous system. To study the 
effects of the SARS-CoV-2 infection cerebral and 
choroid plexus organoids were used. It was found 
specific tropism towards choroid plexus epithelial 
cells, disrupted barrier, transcriptional dysregula-
tion, increased cell death etc. (Jacob, et al., 2020; 
Pellegrini, et al., 2020). 

 
Conclusions 
 
For its short life the brain organoid technology 

enjoyed significant interest from the researchers 
and got significant developments. And showed it 
feasibility for the clinic research. However it still 
suffers from significant limitations which obscure 
the fuller recapitulation of the real brain and hin-
der its spread and applications. Hopefully the fu-
ture may offer solutions to some of these obsta-
cles. 
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