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ELEKTROTECHNICA & ELEKTRONICA E+E
Dear readers,
This year is the 50th year of the journal “ELEKTROTECHNICA &
ELEKTRONICA” (E+E). The journal was established under the name “Elektropromishlenost i priborostroene” (“Electrical industry and instrumentation”) and
was renamed to its present name in 1990.
The 50th anniversary of the journal “E+E” is a remarkable jubilee for the Bulgarian scientists and engineers in the area of electrical engineering, electronics,
telecommunications, and computer sciences. The journal was established in a period of fast developing electrical industry in Bulgaria and covered also the golden
decades of the Bulgarian electronics. For 50 years “E+E” has been following the
most important achievements of the Bulgarian researchers in its scope. All these
years it was a place for publishing scientific results and new developments, created by thousands of electrical and electronic engineers. Due to the high motivation of the authors, reviewers and the Editorial Board, the journal succeeded to
keep high level of the publications.
The journal “E+E” celebrates 50 years and successfully enters the age of its
maturity. Not only for the humans but also for any public institution, this is an extremely fertile age in which the knowledge, skills and experience (life, social,
professional) start to give the good and fruitful results.
For half a century, several generations of wise and motivated people have
worked valiantly and selflessly for the prosperity of our journal. Thanks to everything done by them, today with pride and satisfaction we can say that the journal
E+E is a leader in the field of electrical engineering, electronics, telecommunications and information technologies in our country.
HAPPY 50th ANNIVERSARY!
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EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL E+E

Половинвековен юбилей на списание
„ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА Е+Е“,
издание на
СЪЮЗА ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ
/СЕЕС/

50-годишнината от създаването на списание „Електропромишленост и приборостроене“
(ЕП), преименувано по-късно в „Електротехника и електроника (Е+Е)“, е забележителен юбилей
в живота на инженерите, научните работници и сътрудници в областта на електротехническите
науки, електрониката, комуникациите и компютърните науки. Създадено в годините на бурното
развитие на електротехническата промишленост и в златните десетилетия на българската
електроника, списанието се превърна в синоним на безспорните успехи, които нашата страна
постигна в тази област на науката и техниката през последните 50 години. През всичките тези
години то е било и е трибуна на хилядите електро- и електронни инженери за публикуване на
техните научни и приложни постижения. Благодарение на ентусиазма и всеотдайността на
авторите, на рецензентите и на редакционните колегии списанието съхрани високото ниво на
своите публикации и е отличен информатор както за нашите, така и за световните постижения.

Списание „Електротехника и електроника (Е+Е)“ навършва 50 години и успешно навлиза
във възрастта на своята творческа зрялост. Не само за човек, но и за всяка обществена институция,
това е една изключително плодотворна възраст, в която натрупаните знания, умения и опит
(жизнен, социален, професионален) започват да дават най-добри и ползотворни резултати. В
продължение на половин век няколко поколения мъдри и мотивирани хора са работили сърцато и
всеотдайно за просперитета на нашето списание. Благодарение на всичко, направено от тях, днес
ние с гордост и удовлетворение можем да заявим, че списанието Е+Е e водещо в областта на
електротехниката, електрониката, телекомуникациите и информационните технологии в нашата
страна.
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СПИСАНИЕ
“ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА“
НА 50 ГОДИНИ!
Главни редактори на списание “Е+Е“

Инж. Петър Иванов
1909 г. – 2000 г.
главен редактор от 1965 г. до 1977 г.
Инж. П. Иванов работи дълги години в областта на машиностроенето,
военната отбрана, ръководи дейността по топлото обработване на
металите в страната, като предлага конкретен и обоснован план за
развитие на металолеенето у нас за един дълъг период. За заслугите си
в тези области е удостояван с различни награди. До пенсионирането си
е главен редактор на списание “Машиностроене и на списание
“Електропромишленост и приборостроене” („Електротехника и
електроника”), на което е и създател. Награден е за работата си като
журналист с орден “Кирил и Методи”II степен.

Инж. Мария Бакалова Сиромахова
1936 г. - 2011 г.
главен редактор от 1977 г. до 1992 г.
Професионалната кариера на инж. Бакалова Сиромахова (със
специалност "електрически транспорт") започва през 1961 г. като
проектант в ремонтния завод на БДЖ в София.
От 1963 г. до 1970 г. е редактор в Издателство "Техника".
В 1970 г. е назначена за зам. главен редактор, а в 1977 г. е главен
редактор на списание “Електропромишленост и приборостроене”,
преименувано на "Електротехника и електроника” и обособено като
самостоятелна структура с много по-широк обхват на съдържанието
си. В съответствие с променящата се икономическа среда инж. Мария
Бакалова Сиромахова добавя в дейността на списанието услугата
"преводи на статии на български автори от български на чужди
езици".
В 50-годишната история на "Електротехника и електроника” инж. Мария Бакалова Сиромахова е
единствената жена - главен редактор на списанието, и която най-дълго (22 години) е ръководила
издаването му.
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Акад. Димитър Мишев
1933 г.- 2003 г.
главен редактор от 1992 г. до 2003 г.
Името на акад. Д. Мишев е широко известно в научните среди у нас и в
чужбина. Той е един от създателите на българската телевизия.
Единственият учен, записан в Златната книга на българските
изобретатели. Член на три международни академии и чуждестранни
научни организации. Чест за България е, че през 2001 г. той стана
десетият учен в света, удостоен с наградата на Международната
академия по астронавтика “За съществен и дългогодишен принос в
развитието на космическата наука”. Акад. Д. Мишев е първият носител
на новоучредената награда “За особен принос в науката” на
Министерството на образованието и науката.

Проф. д-р Стефан Евтимов Табаков
роден на 17.02.1940 г.
главен редактор от 2003 г. до 2010 г.
Проф. Табаков работи дълги години в областта на електрониката. Бил
е Ръководител на катедра „Силова електроника” и Декан на
факултета по Електронна техника и технологии в Технически
университет - София.
Автор е на повече от 150 публикации, 20 книги и учебници, които са
цитирани повече от 200 пъти.
Дълги години е бил Президент на Съюза по електроника,
електротехника и съобщения (СЕЕС) и Председател на
Специализирания научен съвет по „Електронна и компютърна
техника” към Висшата атестационна комисия.

Проф. дтн Иван Стоянов Ячев
роден на 21.10.1958 г.
главен редактор от 2010 г.
Проф. Ячев работи в областта на електротехниката. Бил е
Ръководител на катедра „Електрически апарати“ и Декан на
Електротехническия факултет в Технически университет - София.
Автор е на над 180 публикации, 3 книги, 3 учебника, 3 учебни помагала и
5 патента. Дълги години е научен секретар и председател на
международния симпозиум по електрически апарати и технологии
SIELA.
Председател е на Съюза по електроника, електротехника и съобщения
(СЕЕС) от 2004 г. От 2012 г. е Председател на Федерацията на
научно-техническите съюзи в България.
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Половин век списание „Електротехника и Електроника Е+Е“ –
кратък исторически преглед, развитие, успехи и проблеми, хронологични данни
Verba volant, scripta manent
(Думите изчезват, написаното остава)
доц. д-р инж. Иван Василев
Едно уточнение: полувековният юбилей не е само на списание „Електротехника и
Електроника Е+Е“. За него юбилеят е четвърт век, т.е. 25 години – от 1990 до 2015 г. Другият
четвърт век – 25 години – от 1965 до 1990 г. – е за списание „Електропромишленност и
приборостроене“ (ЕП).
Това уточнение не променя същността – защото става дума за едно и също списание,
просъществувало, по-точно активно живяло, в две различни обществено-политически и
икономически системи, но винаги оставало вярно на своя идеал, изпълнявайки своята важна,
трудна, отговорна и благородна мисия: да бъде трибуна на постиженията на научните и
инженерните специалисти в областта на електрониката, електротехниката и телекомуникациите и
свързаните с тях енергетика, информационни технологии и други.
Летописът на списанието за първите 25 години е отразен подробно в статията на инж. Мария
Бакалова, заместник и главен редактор на ЕП [1], както и в други публикации [2]. Особеност на
този период е големият брой абонати, широкото отразяване на научните и – особено – на
производствените постижения, обилната и целенасочена информация за публикации и новости в
чужбина, за патенти и научно-технически прояви в страната и чужбина.
В Редколегията активно са участвали представители на министерства, ВУЗ и стопански
обединения. Състоянието на списанието е било обект на грижи от страна на държавни и
обществени институции.
Големите трудности в периода на икономическата криза в страната 1985-1989 г. и на първите
години на „прехода“ – от 1990 до около 1993 г. – бяха преодолени благодарение на
изключителните усилия на редакторите, Редколегията и на ръководството на НТС по електроника,
електротехника и съобщения (СЕЕС), както и на навременната безценна помощ на ФНТС.
Наново организираният през 1992 г. СЕЕС трябваше да решава спешно много и отговорни
задачи: организационен строеж, научно-техническа и издателска дейност.
В условията на всеобщия срив на производството и разпад на основните промишлени
предприятия хиляди инженери останаха безработни. При такова състояние напълно естествено бе
отсъствието на възможности и желание за участие в активна обществена дейност, в която няма
материална заинтересованост.
И все пак се намериха, или бяха открити, група от ентусиасти от ВУЗ, БАН и ведомствени
институти, които се заеха с реализирането на непосилната, понякога безнадеждна идея:
организиране и съживяване на редакцията, редколегията и списанието. И успяха! Чест и слава на
всички тях:
акад. Димитър Мишев /главен редактор/, чл.кор. проф. дфн Георги Младенов, проф. д-р
Димитър Ал. Димитров, проф. д-р Димитър Рачев, проф. дтн Емил Владков, проф. дтн Ервин
Фердинандов, проф. д-р Жечо Костов, проф. д-р Иван Вълчев, проф. дмн Иван Даскалов,
доц. д-р Иван Василев, доц. Иван Шишков, доц. д-р Йорданка Славова, проф. дтн Минчо Минчев,
проф. дфн Николай Велчев, доц. д-р Петър Попов, проф. дтн Сава Папазов, проф. д-р Стефан
Табаков.
Дълбок поклон и искрена благодарност!
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Трябва да се отдаде заслуженото уважение и почит и на по-късно включените учени в
състава на Редколегията на „Е+Е“:
проф. д-р Георги Стоянов, проф. дтн Емил Соколов, проф. дтн Иван Доцински, проф. дтн
Людмил Даковски, проф. дтн Румяна Станчева, проф. дтн Иван Ячев, доц. д-р Сеферин Мирчев,
доц. д-р Захари Зарков, както и на най-скоро включените акад. проф. Чавдар Руменин, проф. д-р
Марин Христов, проф. дтн Ради Романски и проф. д-р Венцислав Вълчев.
Аз съм съпричастен към явлението „списание „Е+Е“ (ЕП)”, - в първия период - частично като автор и научен секретар на Института по електропромишленност и във втория период напълно - като ръководен деятел на СЕЕС, отговарящ заедно с УС, за списанието.
С осъзнато чувство на гордост мога да споделя, че независимо от трудностите, особено
финансовите, УС на СЕЕС е осигурявал най-редовно необходимите средства за подготовката,
отпечатването и разпространението на книжките на списанието, както и за възнагражденията,
макар и много скромни, на щатните сътрудници Мила Вучкова и Маргарита Велинова и на
извънщатния сътрудник Богдана Иванова. Благодарност за тях за усилията им за успехите на
списанието!
Състоянието на сп. „Е+Е“ е обсъждано редовно и задълбочено поне веднъж годишно - на
заседания на УС на СЕЕС.
Накратко, как би могло да се характеризират положителните резултати на списанието:
• „Е+Е“ е единственото специализирано научно списание в страната в областта на
електротехниката, електрониката и съобщенията. Достигнато и поддържано е добро
научно-техническо ниво;
• от няколко години то се отпечатва на английски език;
• в Редколегията са участвали и участват изтъкнати специалисти в съответните области.
Вече има и чуждестранни членове;
• всяка година се отпечатват средно по 6 двойни книжки, които са на високо
полиграфическо ниво;
• времето от постъпването на материалите до публикуването им е минимално -максимум до
два-три месеца;
• редакцията на списанието разполага със самостоятелен офис, където се съхраняват всички
издания.
• В списанието се спазват стриктно някои писани и неписани правила:
• председателят на СЕЕС трябва да е и главен редактор на обществени начала, т.е. без
хонорар;
• рекламите на кориците да са само от съответните области;
• за рецензиране, обработка и публикуване на статиите да се заплаща такса, определена от
УС;
• изготвени са Правилник за дейността на Редколегията, Инструкция за работата в
редакцията и Етичен кодекс;
• приети са Правила за периодично обновление на Редколегията;
• изграден е и редовно се поддържа сайта на списанието.
По-съществени слабости и недостатъци
Обективните обстоятелства, които са били и са пречка за по-успешното развитие на
списанието са:
• социалното и икономическо положение на учените и специалистите в съответните
отрасли;
• отсъствието на условия и стимули за развитието на научно-изследователската и
преподавателска дейност;
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• предпочитанията на способните млади специалисти и студенти да се учат и работят в
чужбина;
• прекъснатата или съвсем недостатъчно активната връзка с фирмите, предприятията и
научните звена;
• намаленият значително брой на постъпилите статии;
• липсата на заинтересованост от страна на фирмите да публикуват информации и реклами
за своята продукция и дейност;
• няма нито един щатен служител – редактор, мениджър или технически изпълнител;
• недостатъчен брой абонати, поради което през годините тиражите непрекъснато
намаляват – от 1000, 500, 400, 250 и до 150 в последните пет години;
• списанието се разпространява изключително чрез абонаментна система. Липсва система
за разпространение чрез свободна продажба;
• няма абонати в чужбина;
• УС на СЕЕС осигурява финансовата обезпеченост на списанието, тъй като приходите му
са съвсем недостатъчни.
Въпреки трудностите списанието „Електротехника и Електроника Е+Е“ ще го има, дори
и нас да ни няма!
В приложение са показани кратки хронологични данни за редакцията и Редколегията,
характеризиращи ръководната роля и отговорността на УС на СЕЕС за списанието.
Показани са и няколко копия на корици и заглавни страници на „ЕП” и „Е+Е“.
Хронологични данни за издателската дейност
Протокол
от УС №

Дата

Описание

2

05.06.1992

1. Има 1000 абоната за сп. „Е+Е”
2. Определя проф. Ф.Филипов за главен редактор на
обществени начала
3. Избира комисия, която да отговаря за списанието, в състав:
Н. Велчев, Ив. Василев и Д. Рачев.
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17.09.1992

УС избира за главен редактор проф. Д. Мишев. Съобщава се за
разрешението от ИБ на ФНТС за ползване на 5 000 лв.
безлихвен заем, в т.ч. и за списанието

2

18.05.1995

Преизбира акад. Мишев за гл. редактор, считано 01.06.1995 г.

15

27.03.1997

1. Определени са хонорари за членовете на Редколегията
2.Определен е рекламен агент (В.Хубчев) на хонорар

20

18.12.1997

Провежда се съвместно заседание на УС и Редколегията

17

14.12.2000

Обсъжда се състоянието на сп. „Е+Е”. То се отпечатва в 500
екз.
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Абонатите на „Е+Е“ са, както следва:
1992 г. – 1000, 1998 г. – 318, 1999 г. – 319, 2000 г. – 230,
2001 г. – 187, 2002 г. – 147, 2003 г. – 190
14

13.03.2003

УС избира проф. Ст. Табаков за главен редактор

16

03.07.2003

УС избира за зам. главен редактор проф. Ив. Даскалов
Общият брой на абонатите за 2003 е 190. Абонирането е главно
чрез фирмите Български пощи – 78, „Близнаци” – 46 и „Артефакт” – 22.

2

08.07.2004

УС избира за гл. редактор проф. Ст. Табаков и за зам. главен
редактор проф. Ив. Ячев.

17

15.04.2010

Постъпила е молба от проф. Ст. Табаков за освобождаване от
длъжността „главен редактор”. Решение: той да продължи до
Общото събрание 2010 г.
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04.10.2010

УС избира за главен редактор проф. Ив. Ячев и за зам. главен
редактор Ст. Табаков

12

13.12.2012

Провежда се разширено заседание на УС съвместно с членове
на Редколегията

4

14.11.2013

Решение на УС:
1. Избира за зам. главен редактор доц. С. Мирчев
2. Решение на УС за създаване на Консултативен съвет към
Редколегията и критерии за освобождаване на членове на
Редколегията поради пределна възраст
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03.04.2014

УС приема нови рубрики за списанието
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ПОЛОВИН ВЕК НА СПИСАНИЕ Е+Е!

Никак не е малко! Колко наши списания могат да се похвалят с такава история?!
Честит юбилей! Нека го отпразнуваме заедно и всеки по своему - читатели, автори,
редактори, издатели! Нека, връщайки се назад в годините, да си припомним и радостните моменти
и трудностите, които сме преодолявали.
Преди да напиша тези редове прочетох наново словото на незабравимата Мери Бакалова по
повод 40-та годишнина на списанието. Точно и прочувствено. Помислих си какво мога да добавя,
нещо по-лично, нещо и от следващите 10 години. Бях близък с Мери. Тя беше всеотдайна на
делото. Бях тясно свързан с големите Димитър Мишев и Иван Даскалов, които отделяха време от
научните си изследвания за укрепване на авторитета на списанието. Бях дълго време и член на
редколегията, свидетел съм и високо ценя това, което правеха и продължават да правят Стефан
Табаков и Иван Ячев.
Какво получихме ние, по-старото поколение, от списанието? Чудесната възможност да
общуваме често, да споделяме творческите си планове, да говорим за преодолените
предизвикателства и за това, с което още не можем да се преборим.
Спомням си радостта от първите ми публикации в “Електропромишленост и
приборостроене” преди десетилетия. За моето поколение това беше единственото професионално
списание по това време, в което се отпечатваха статии и в областта на медицинската техника (сега
биомедицинско инженерство). За повече се чувствахме неуверени, а и опити за статии в чужбина
бяха практически невъзможни, поради опасността да бъдем безумно обвинени в “издаване на
тайни”.
Впоследствие Е+Е взе мерки, с които се доближи до стандартите на международните
списания. Подаването на статиите и кореспонденцията с рецензентите става по Internet,
редакционната колегия има интернационален състав, изискванията към материалите се повишиха.
Решителна стъпка беше въвеждането на английския език като официален. Разбира се, има още
много да се прави, за да може в обозримо бъдеще списанието да получи някоя от международните
оценки, а защо не и Impact factor.
Всъщност, част от новите реалности създадоха неочаквани трудности. В близкото минало се
приемаше за престижно докторанти да публикуват в Е+Е. Други намираха за естествено да правят
тук съобщения за първите резултати от свои разработки, които по-късно можеха да получат и
шанс за изява в международни списания. Напоследък има нездравословно увлечение по
наукометрията, подсилено от хлъзгавите изисквания на автономните научни звена за защита на
дисертационните трудове и хабилитациите, а те от своя страна - стимулирани от новия закон за
академичното израстване. Успоредно с това се забелязва ужасяващ спад в нивото на някои
предимно нови on-line международни списания. Предлагат се бързи публикации, преминаващи
през “peer reviewing” и отпечатване със смущаващи срокове от 1-2 седмици срещу добра сума,
която вече не е недостъпна за участници във финансирани разработки. Това, както и лесното
участие в международни конференции, допринася за спад в броя на предлаганите статии в Е+Е.
Ето защо пред редколегията на списанието предстоят трудни години, в които трябва да
привличат автори. А те ще дойдат, когато Е+Е стане забележимо за международната общност с
качеството на публикуваните материали.
Да пожелаем на младите енергия и упоритост за постигане на нови успехи, с които да
посрещнат 60-та годишнина на списанието, а защо някои да не празнуват и вековен юбилей?
На добър час!
проф. дтн Иван Доцински
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ОЦЕЛЯВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕХОДА!
Чудесен юбилей - 50 години ! Колко издания могат да се похвалят с такава "възраст"!
Разглеждам броевете на списанието от последните години и се възхищавам от естетичния им вид хубава хартия, ясен печат, статии на български и английски език, добре изработени корици.
Виждам много нови автори, непознати за мене, вероятно и млади хора и тогава си казвам, че си е
струвало да се превъзмогнат всички трудности, за да го има вече толкова години това ценно за
научната ни мисъл издание.
Признавам, че трудно се съгласих, трудно убедих себе си да се върна отново към спомените
си от тези забравени години.
И така – всички се радвахме на смяната на режима, на прехода към едно ново време,
мислихме, че всичко ще става вече по-лесно. Няма да има борба с някакви висшестоящи
бюрократични организации, които да издават понякога абсурдни нареждания. За съжаление много
скоро дойде първият удар от новото време. Собственикът на помещенията ни си ги поиска в
кратък срок и списанието се намери на улицата. Тук ни спаси Научно-техническият съюз и ни
даде място под покрива си, в буквалния смисъл. Озовахме се в малка стая с две бюра, три стола и
малко шкафове, в които се опитахме да приберем част от документацията си. Нямахме никакви
средства, защото се закри служба "Експресинформация" а заводите и институтите, за които се
превеждаха стотици страници информация и документации, се спасяваха кой както може.
Останахме почти без реклами за кориците на списанието. Помагаха ни Съюзът по електротехника,
електроника и съобщения, Техническият университет - София и други сродни институти.
Останахме само двама души - аз - отговорен секретар, редактор, коректор и организатор на
реклами и техническата ни редакторка, която отговаряше за връзките с печатницата. Имахме само
малка пишеща машина, за компютри тогава не можеше да се мисли.
Авторите обаче не се отказаха от нас. Вместо да даваме хонорари, започнахме да им искаме
малки суми за поместване на статиите в списанието. Трябваше някак да се оцелява.
По същото време Главният ни редактор - инж. Мария Бакалова - с болка се раздели с нас,
като каза, че не може да направи нищо повече, че не иска да гледа как пропада дългогодишният й
труд и се пенсионира. През годините и на нея не й е било лесно, но тя се справяше с достойнство.
Въпреки всичко, списанието оцеля. Това беше един безспорен успех, зад който, не е
пресилено да го кажа, стои самоотвержената работа на научните работници от редакционната
колегия, която рецензираше многобройните статии, даваше ценни препоръки на младите автори,
които въпреки всичко се осмеляваха да тръгнат по трудния път на науката.
Може би всичко щеше да е още по-трудно, ако начело на списанието не беше застанал като
главен редактор акад. Димитър Мишев. Това беше един изключителен човек, световно известен
учен. Не го познавах като личност и бях удивена от неговата скромност, от отношението му към
колегите и към нас неговите служители. Никой не е почувствал от негова страна някакво
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възгордяване или високомерие поради високото му положение в обществото и в научните среди.
Беше винаги спокоен, внимателен към всички, с точни оценки по отношение на научните въпроси,
които се дискутираха на редакционните колегии. Той можеше да даде още много на науката и в
Световен мащаб, а ние имахме възможността да се докоснем до тази голяма личност. За
съжаление, той ни напусна твърде рано.
След акад. Димитър Мишев в лицето на проф. Стефан Табаков списанието намери своя
достоен ръководител, който продължи пътя на предшествениците си със същото упорство и
старание за спасяване и издигане на "Е+Е" на все по-високо ниво, така че да остане едно от найавторитетните научно-технически издания у нас и сред сродните списания в чужбина.
Надявам се, че редакционният колектив на списание "Електротехника и електроника" и в
бъдеще ще съхранява и отстоява високите позиции, до които за 50 години е достигнало изданието.
Пожелавам успех и творческо дълголетие на списанието и на всички, които работят за него !

Честит юбилей !
МИЛА ВУЧКОВА
Редактор и Отговорен секретар в списание "Е + Е" от 1992 до 2002 год.
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ЕДНА ЗНАМЕНАТЕЛНА ГОДИШНИНА!
50 години електроника, електротехника и съобщения в България не представляват особено
голям времеви интервал, спрямо световните мащаби на развитие на тези фундаментални научнотехнически области, но са от съществено значение като символи на постижения и
представителност за страната ни. Това се отнася на първо място до
РЪКОВОДИТЕЛИТЕ
на българската електроника, електротехника и съобщения в качеството им на организатори,
откриватели и водещи специалисти. На първо място тук може да се посочи личността на академик
Димитър Мишев с неговия изключителен авторитет, познания, житейски опит и обноски. Всеки,
който е имал възможност да контактува с него – дори и еднократно, получаваше представа за една
многостранно развита личност, от която неусетно научава неща, оставащи полезни за цял живот.
Друг ръководител с изключителни заслуги за създаването и развитието на
полупроводниковата техника и микроелектрониката у нас е чл. кор. проф. Иван Попов. За високи
приноси в същото направление трябва да бъде добавено и името на чл.кор. проф. дфн Йордан
Касабов, директор на Института по микроелектроника в София. В областта на
микроелектрониката не може да бъде отминат и проф. дтн Тихомир Таков, директор на Комбинат
по полупроводникова техника Ботевград.
Постиженията на цитираните по-горе ръководители на многобройни колективи от
изпълнители, се опират на няколко десетки на брой изобретения в областта на електрониката,
електротехниката и съобщенията, патентовани у нас или в чужбина. Те определят един широк
периметър от реализирани възможности за разработка и производство на изцяло български
изделия на електрониката, електротехниката и съобщенията, които са в състояние успешно да
конкурират цяло множество други чуждестранни разработки.
Като печатан орган на СЕЕС сегашният научен журнал
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА
е трибуна на посочените и други крупни постижения. Преди 50 години списанието имаше за
предшественик издавания тогава “Eлектропромишленост и приборостроене” (с първоначален
адрес на ул. Цар Симеон и последващ - на ул. Иван Вазов) чиито ръководител беше инж. М.
Бакалова. Тези данни посочвам, защото винаги е имало издание за периодични научни трудове по
електроника, електротехника и съобщения, където аспиранти и дори студенти можеха да
дискутират като отпечатат свои трудове. По правило самите
АВТОРИ
намират издадени сравнително бързо своите трудове – широкотематични статии и доклади от
наши и международни научни срещи по всички сфери на трудовото и битовото ежедневие на
хората. Да обърнем внимание, че Редакционната колегия на Електротехника и електроника винаги
намира възможности (въпреки перманентно възникващи трудности от всякакво естество),
експедитивно да рецензира, редактира и отпечата в срок техните трудове.
*

Тези мисли намирам за необходимо да споделя накратко с читателите на „Електротехника и
електроника“. Уверен, че и през следващите години и десетилетия, ще продължат усилията за
удовлетворяване на всички най-високи изисквания за приемане, разгласяване, оценяване,
отпечатване и разпространяване на съвременни широкоспектърни научни трудове в областта на
електрониката, електротехниката и съобщенията, имащи възможности да достигат като
информация до всички точки на света.
Проф. дфн Николай Велчев
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ИНТЕРВЮ
Не бих могъл по толкова сериозна тема като историята и значението на списанието Е+Е да
говоря сериозно. Ще изглежда надуто и безлично. Представям си това обсъждане по-скоро като
интервю на журналист (Ж) с член на редакционната колегия (ЧРК). Ето и самото интервю с мен.
Ж: Проф. Костов, кога и как станахте член на Редакционната колегия на списанието?
ЧРК: През 2002 година - чрез колеги, а и сме състуденти с тогавашния главен редактор на
списанието академик Димитър Мишев.
Ж: В какво се състоеше ангажиментът Ви като член на Редколегията и какво в дейността
си оценявате като наистина положително?
ЧРК: В началото Редколегията се събираше на редовни заседания, на които се представяха
новополучените статии и се разпределяха за рецензиране. Ползвахме и външни рецензенти, хора с
утвърдени в научните среди имена. Едновременно се обсъждаха вече рецензираните статии и се
вземаха решения за отпечатване, допълнително коригиране или отхвърляне. Мисля, че колегите
бяха взискателни, но и добронамерени и това имаше определена положителна роля за
изграждането на стил на писане у младите автори. Ще отбележа, че някои млади автори наистина
не умееха да се изразяват писмено, а и имаше доста слаби статии в съдържателно отношение.
Ж: Доставяше ли Ви тази дейност удовлетворение?
ЧРК: Да! И най-много в случаите, в които имах условия да натрия ушите на автора(-ите) за
недобро представяне на идеите и постиженията (всеки донякъде робува на значимостта си), но пък
материалът е бил качествен и можех да предложа отпечатването му. В същото време се надявах, че
помагам. От друга страна, контактувах в редакцията с хора с голям потенциал, отлични
събеседници, и разширих кръга на приятелите си. В някакъв смисъл заседанията на колегията бяха
школа и за нас.
Жалея за приятелите, които вече загубих.
Ж: Някакви препоръки?
ЧРК: Признавам, че съм консервативен. Мисля,
че нищо не спечелихме от обстоятелството, че
списанието се издава вече на английски език, защото то
в никакъв случай не е станало по-читаемо и у нас и в
чужбина, а да не говорим за качеството на английския.
Мисля, че дори загубихме част от авторите си.
Паралелен електронен формат на английски би
бил чудесно решение.
Ж: Как си представяте ролята на списанието в
бъдеще?
ЧРК: Придавам по-голямо значение на ролята
на списанието като школа, отколкото като място за
споделяне на сериозни научни резултати. Едното не
изключва другото. Ако трябва да се изразя образно,
вижте нескопосната карикатура.
Проф. д-р Жечо Костов
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Уважаеми колеги,
Уважаема редакционна колегия,
Уважаеми рецензенти и автори,
Уважаеми читатели,
Моля да ме извините за отсъствието ми днес, но навлизам в такъв период от живота си,
когато семейните ангажименти започват да превалират над личните и служебните. Съобразявам се
с новите дадености и просто ги приемам, без да се оплаквам.
Започнах работа в списание „Електротехника и електроника“ през 1979 г. на 22 години –
първо като машинописка на пишеща машина „Марица“, чиято лента се сменяше постоянно и
цапаше пръстите ми до неузнаваемост, след това като секретарка – не асистентка, после редактор
и отговорен редактор. В това списание и сред неговия екип научих най-важните си житейски и
професионални уроци, които ценя и до днес. Научих се на дисциплина, на воля и
последователност в отстояването на тези, научих се на компромиси и да уважавам мнението на
другите. Мои ментори бяха такива авторитети, като Мария Бакалова, Мария Коева, Вяра
Христова, Дора Трейман, Богдана Иванова, Мила Вучкова, Стефка Иванова, Елена Петрова ...
Всички те ме потопиха в един прекрасен свят на култура и знание, на книги и статии, на изданията
на „Български писател“ с най-новите романи на световно известни писатели.
Всичко това,заедно с примера на майка ми и на Мария Бакалова изигра изключително важна
роля в моя път като професионалист и като жена.
Тези професионални експерти, списанието, неговите автори, папките със статии,
коментарите върху редактираните материали, срещите на редколегията – всичко е в мислите, в
сърцето ми, сякаш ей сега ще вляза и ще започна отново – никакви години не са минали, никой не
си е отишъл завинаги, всички са тук, времето е спряло.
Списанието беше авторитетно и преди тридесет, и преди четиридесет години. Традицията
стриктно се пазеше и продължаваше. Никой не си позволи да я прекъсне и да прояви неуважение
към предишното поколение – знаехме, че всичко, направено преди нас, трябва се „пипа“
внимателно и с чисти ръце.
Преживяхме заедно едни от най-прекрасните и едни от най-трудните моменти в нашия
живот. Спомням си, че трябваше да се изнесем от помещенията на ул. „Иван Вазов“ в спешен ред,
нямаше къде да отидем, нямаше никакви предложения, а бяхме длъжни да съхраним цялата
история на редакцията и всички материали и документи. Седях в кабинета на тогавашния
председател на Научно-техническите съюзи твърдо решена да не си тръгвам без да получа
помещение за редакцията. Преминах през много трудни и безсънни дни и нощи. Получихме
половин стая, но все пак пренесохме безценната история на списанието и цялата документация.
Никой от нас не си прави илюзията, че е неповторим и все пак - всички, които работиха за това
списание през годините, за мен са неповторими – повярвайте ми, аз познавам тези хора и ви
казвам: те бяха неповторими и уникални.
Затова сега се обръщам към младите хора, които все още не са определили професионалния
си път и им казвам почти като заклинание, запомнете: науката е модерна, модерно е да си
грамотен, модерно е да си мислещ, модерно е да си отговорен. Не е модерно да си търговец и да
препродаваш предмети в големи тържища – независимо дали се наричат пазар или мол. Правете
наука, правете научни изследвания и проучвания, пишете статии, споделяйте идеите си с другите
и се интересувайте от техните идеи. Това е бъдещето, това е смисълът! Не търговията.
Честита 50-годишнина и бъдете живи и здрави!
С уважение,
Йорданка Миладинова Очкова – Лазарова
16

ELEKTROTECHNICA & ELEKTRONICA E+E
Vol. 50. No 11-12/2015
Monthly scientific and technical journal
Published by:
The Union of Electronics, Electrical Engineering and Telecommunications /CEEC/, BULGARIA
Editor-in-chief:
Prof. Ivan Yatchev, Bulgaria
Deputy Editor-in-chief:
Assoc. Prof. Seferin Mirtchev, Bulgaria
Editorial Board:
Acad. Prof. Chavdar Rumenin, Bulgaria
Prof. Christian Magele, Austria
Prof. Georgi Mladenov, Bulgaria
Prof. Georgi Stoyanov, Bulgaria
Prof. Ewen Ritchie, Denmark
Prof. Hannes Toepfer, Germany
Dr. Hartmut Brauer, Germany
Prof. Marin Hristov, Bulgaria
Prof. Maurizio Repetto, Italy
Prof. Radi Romansky, Bulgaria
Prof. Rumena Stancheva, Bulgaria
Prof. Takeshi Tanaka, Japan
Prof. Ventsislav Valchev, Bulgaria
Dr. Vladimir Shelyagin, Ukraine
Acad. Prof. Yuriy I. Yakymenko, Ukraine
Assoc. Prof. Zahari Zarkov, Bulgaria
Advisory Board:
Prof. Dimitar Rachev, Bulgaria
Prof. Emil Vladkov, Bulgaria
Prof. Emil Sokolov, Bulgaria
Prof. Ervin Ferdinandov, Bulgaria
Prof. Ivan Dotsinski, Bulgaria
Assoc. Prof. Ivan Vassilev, Bulgaria
Assoc. Prof. Ivan Shishkov, Bulgaria
Prof. Jecho Kostov, Bulgaria
Prof. Lyudmil Dakovski, Bulgaria
Prof. Mintcho Mintchev, Bulgaria
Prof. Nickolay Velchev, Bulgaria
Assoc. Prof. Petar Popov, Bulgaria
Prof. Sava Papazov, Bulgaria
Prof. Stefan Tabakov, Bulgaria
Technical editor: Zahari Zarkov
Corresponding address:
108 “Rakovski” str.
Sofia 1000
BULGARIA
Tel. +359 2 987 97 67
e-mail: epluse@mail.bg
http://epluse.fnts.bg

ISSN 0861-4717

CONTENTS
ELECTRONICS
Georgi M. Mladenov
Nanotechnology - the moving force of nowadays
electronics, information technologies
and telecommunications

3

Dimitar D. Arnaudov, Nikolay L. Hinov, Ivan I. Nedyalkov
Comparison between circuits for charging
and voltage balancing over series connected
elements for energy storage
11
Marin H. Hristov, Elissaveta D. Gadjeva
Computer modeling, simulation and model parameter
extraction of submicron integrated circuits using SPICE

19

Tatyana Neycheva, Roumen Kirov, Juliana Yordanova,
Tsvetan Mudrov, Ivan Dotsinsky
Transcranial direct current stimulation: complex protocol
and device for neurophysiological investigations

32

COMPUTER SCIENCE
Radi P. Romansky, Irina St. Noninska
Globalization and digital privacy

36

TELECOMMUNICATIONS SCIENCE
Seferin T. Mirtchev
Single server queueing model with state dependent
arrival and departure rates

42

ELECTRICAL ENGINEERING
George Todorov
Analysis of the torque ripple of permanent magnet
synchronous motors with inset and embedded magnets

49

Hristiyan Kanchev, Bruno François, Zahari Zarkov,
Ludmil Stoyanov, Vladimir Lazarov
Study of power fluctuations and their compensation
in a hybrid system with renewable energy sources

54

ELECTRONICS

Nanotechnology - the moving force of nowadays electronics,
information technologies and telecommunications
Georgi M. Mladenov
Modern electronics devices and systems, computers and telecommunications are developing due
to the achievements in nanotechnologies – a new scientific and applied field that uses the application
of methods and techniques that provide the possibility to form in a controlled manner and modify
objects comprising of components of size less than 100 nm. This article discusses some problems, the
current state and the most likely future in the development of the aforementioned fields.
Нанотехнологиите-движеща сила в съвременните електроника, информационни
технологии и телекомуникации (Георги М. Младенов). Съвременните електронни прибори и
системи, компютри и телекомуникации се развиват на базата на постиженията на
нанотехнологиите - новата научно-практическа област, която се занимава с развитието и
приложенията на методи и техники обезпечаващи възможността контролирано да се
формират и модифицират обекти, съдържащи компоненти, по-малки от 100 nm. Тази работа
дискутира някои проблеми, днешното състояние и по-вероятното бъдещо развитие на
изброените области.

1. Introductions
Nanotechnology is the engine of the coming next
industry revolution, that changes the objectives and
the field of vision as of sciences as physics, chemistry,
informatics, but also to the industrial production of
new materials, measuring devices, electron devices
and systems. Using these technologies are performing
devices and materials containing elements of nanodimensional region (from 1 to 100 nm). In this region
are fulfilling effects of the small dimensions, connected with the considerable number of interface or surface atoms, in comparison with the quantity of the rest
number of bulk atoms, as well as manifestation of the
quantum-mechanical effects, due to the discrete electron spectra in the systems with small dimensions, to
the electrons tunneling transport through thin insulators films, as to the electron or atom spines.
Nanotechnology as science studies the processes in
and between the nano-dimensional particles, elements,
devices and systems, as well as the visualization,
measuring and simulation of these processes, the control of the technology for their mastering, as well as
applications of nano-elements, nano-devices, nanomaterials and nano-systems.
The first nanotechnology stage starts with discovery of tunnel scanning microscope during 1981 and
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discovery of fullerenes during 1985. The scanning
tunneling microscope, that visualizes the surface of
imaging sample in atomic level, was discovered by G.
Binning and H. Rorer, and they being decorated with
Nobel prize in physics for 1986 [1], [2]. The fullerenes was discovered by H. W. Kroto , R.F.Smalley
and R.F.Curl , and they were awarded with Nobel
prize in chemistry in 1996 [3], [4]. Last but not least is
the discovery and the study of one layer crystals. Such
crystal from carbon atoms-graphene were created and
studied in 2004 in Manchester University, UK by К.
Novoselov and А. Geim, and they being awarded with
Nobel prize in physics in 2010 [5], [6].
Widest applications nanotechnology have found in
modern electronics. From one side they are bridging
between the achievements of silicon planar technology, which obey market niche for numeric integrated
circuits of 300 billion dollars USA, as well as for devices, designed by A3B5 semiconductors heterojunctions and structures on this base for about 10 billion dollars USA, and developing during the last years
nanoelectronics, based on applications of selfstructuring materials-carbon tubes, graphene, fullerenes and so ones.
It have been appointed the next three development
directions of the nanoelectronics:

3

Comparison between circuits for charging and voltage balancing
over series connected elements for energy storage
Dimitar D. Arnaudov, Nikolay L. Hinov, Ivan I. Nedyalkov
In the following article two circuits for simultaneously charging and voltage balancing are
studied and compared. Simulation and experimental studies have been made. They show the changes,
which occur during the operating mode of the tested circuits, at charging series connected battery
cells. Characteristics were derived on the basis of the obtained results, which we use for evaluating
the qualities of the author-proposed circuits.
Сравнение между схеми за заряд и изравняване на напрежението върху
последователно свързани елементи за съхранение на енергия (Димитър Арнаудов, Николай
Хинов, Иван Недялков). В работата са разгледани две схеми за едновременен заряд и
изравняване на напрежението. Проведени са симулационни и експериментални изследвания, с
които са показани промените, настъпващи в режимите на работа на двете схеми, при заряд
на последователно свързани клетки на акумулаторна батерия. На базата на получените
резултати са построени характеристики, които позволяват да бъде направена оценка на
качествата на синтезираните от авторите схеми.

Introduction
With the development of the modern technologies
and the needs of ecological power supplying systems,
the photovoltaic power supplying systems are more
and more accessible. The generated energy is
necessary to be stored. Therefore, we need to use
elements for energy storage [1]. Such elements are
lithium rechargeable batteries and supercapacitors.
The benefits of these elements are known. One of the
main drawbacks of these elements is the low voltage
over one cell. For removing this drawback it is
necessary to connect the cells in series, thus we get the
desirable voltage. The problem, which appears with
this series connection, is the need of voltage balancing
[2], [3]. The unbalancing of the voltage, over the
series connected cells, leads to many problems like:
reduced operational life of the cells, incorrect loading,
possibilities of over charging and over discharging
and etc.
The elimination of these problems happens by
using additional circuits, which in most cases are
passive or active methods for voltage balancing.
For charging these elements, there are different
circuits and methods:
• Charging by using DC-DC converter: the
converter mainly works like current regulator
[4]. So the cells are charging with constant

“Е+Е”, 11-12/2015

current. There are additional circuits, by which
the charge begins with constant current and after
that change to charging with constant voltage, for
the equalization phase. After the cells are
charged, the charging process stops;
• Charging with linear regulators: these circuits
allow both charging modes – charging with
constant voltage and constant current. The
drawback of these converters is the low
efficiency compared to the DC-DC converters.
Nevertheless which of the two charging techniques
we choose for charging series connected lithium cells,
it is always needed voltage equalization over the
separated cells. Therefore, it is necessary to use
circuits, which provide simultaneous charging, and
voltage balancing over the separated cells [5], [6].
1. Circuit for charging and voltage balancing
based on Resonant Inverter with Reverse
Diodes (RIRD).
Figure 1 shows the proposed circuit of charging
and balancing.
The circuit is based on RIRD with divided power
source. The circuit works in above the resonance
frequency mode [7], [8], [9]. The load is connected to
double - phase half – wave rectifiers, which charges
the cells of the lithium battery.
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Computer modeling, simulation and model parameter extraction
of submicron integrated circuits using SPICE
Marin H. Hristov, Elissaveta D. Gadjeva
With the fast development of submicron technologies, the need of accurate modeling, simulation
and parameter extraction of RF microelectronic devices increases. The accuracy of the developed
models and parameter extraction approaches of the passive and active components plays critical role
in the RF microelectronic design process. The most used building passive components of RF chips are
the planar inductors and planar transformers. The development of accurate models of high-frequency
transistors (HBT and MOSFET) allows performing of adequate simulation during the design of RF
circuits. In the present paper, a rewiev of research achievements in the field of computer modeling,
simulation and parameter extraction of RF microelectronic devices is made. The possibilities of the
general-purpose electronic circuit simulators for computer modeling and simulation and for
computer-aided model parameter extraction of submicron RF devices are investigated: development
of parameterized models in the form of blocks and subcircuits, modification of the computer models in
order to increase their efficiency. The accurate modeling of planar inductors allows performing of
geometry optimization.
Компютърно моделиране, симулация и екстракция на моделни параметри на
субмикронни интегрални схеми с помощта на SPICE (Марин Христов, Елисавета
Гаджева). С бързото развитие на субмикронните технологии нараства необходимостта от
точно моделиране, симулация и екстракция на параметри на RF микроелектронни елементи.
Точността на разработените модели и на подходите за екстракция на параметрите на
пасивни и активни компоненти играе решаваща роля в процеса на проектиране на RF
микроелектронни схеми. Най-често използваните градивни пасивни компоненти в RF
интегралните схеми са планарни бобини и планарни трансформатори. Разработването на
точни модели на високочестотни транзистори (HBT и MOSFET) позволява извършване на
адекватна симулация в процеса на проектиране на RF схеми. В настоящата статия е
извършен преглед на научноизследователските постижения в областта на компютърното
моделиране, симулация и екстракция на моделни параметри на RF микроелектронни елементи.
Изследвани са възможностите на универсалните програми за анализ на електронни схеми за
извършване на компютърно моделиране и симулация и за компютърна екстракция на моделни
параметри на субмикронни RF прибори: разработка на параметризирани модели във вид на
блокове и подсхеми, модификация на компютърните модели с цел да се увеличи тяхната
ефективност. Точното моделиране на планални бобини позволява да се извърши тяхната
геометрична оптимизация.

The rising development of RF circuits requires
accurate, reliable and flexible tools for computer
modeling and simulation. The precise simulation of
passive and active components is a key problem in the
design of RF circuits and requires implementation of
accurate computer models for simulation and
optimization. Based on corresponding characterization
techniques and advanced passive and active
component models, a high level of accuracy can be
achieved when simulating basic RF/microwave circuit
designs. The computer-aided design and optimization
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of RF integrated circuits requires the development of
accurate, effective and simple computer models of the
basic RF building blocks.
The accurate models, analysis and optimization
tools of spiral inductors and transformers are of great
importance for the improvement and control of the
properties of these elements. The development of
accurate HBT and MOSFET equivalent circuits for
simulating the circuit performance plays important
role in the design of microwave circuits. The
availability of effective and systematic model
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Transcranial direct current stimulation: complex protocol
and device for neurophysiological investigations
Tatyana Neycheva, Roumen Kirov, Juliana Yordanova,
Tsvetan Mudrov, Ivan Dotsinsky
Transcranial direct current stimulation (tDCS) is an emerging technique for noninvasive brain stimulation, which induces plasticity in the brain via application of relatively
weak currents through the scalp in humans. In the last years, the application of tDCS to treat
neuropsychiatric diseases has been explored increasingly. Further, tDCS can enhance
cognitive functioning. There is, however, a need to investigate tDCS parameters in large
scales. Following these trends, in the present paper, a complex protocol for tDCS application
is proposed. The protocol was implemented in a device allowing the generation of various
waveforms with parameters adjustable in broad bands.
Транскраниална постояннотокова стимулация: протокол и устройство за
неврофизиологични изследвания (Татяна Нейчева, Румен Киров, Юлияна
Йорданова, Цветан Мудов, Иван Доцински) Транскраниалната постоянно-токова
стимулация (ТПС) е нововъзникващ неинвазивен метод за мозъчна стимулация, който
индуцира пластичност в мозъка чрез прилагане на относително слаби токове през
скалпа на човек. През последните години се обръща особено внимание на
приложението на ТПС за изследване на когнитивни функции, както и за третиране
на невропсихиатрични разстройства. При това възниква необходимост от изследване
на параметрите на ТПС в широки граници. Следвайки тези тенденции в изследването
и приложението на ТПС, в настоящата статия се предлага комплексен протокол за
вариране параметрите на стимулацията. Протоколът е приложен в устройство,
което генерира набор от стимули с параметри, които могат да се настройват в
широк диапазон.

Transcranial direct current stimulation
(tDCS) and neural plasticity
Dynamic alterations of connections between
neurons are an important feature of the central
nervous system. These neuroplastic changes of brain
connectivity are the foundation of various cognitive,
motor, and behavioral processes. Moreover,
pathological alterations of neuroplasticity are involved
in various neuropsychiatric diseases. Therefore,
enhancing beneficial plasticity or modification of
pathological plasticity might be an interesting new
intervention.
Alterations of synaptic connections as a basis of
cognitive functions were first proposed by Hebb
(1949). In analogy to animal studies, plasticity can be
induced in the human central nervous system by noninvasive brain stimulation (NIBS) approaches via
long-lasting changes in cortical excitability.
Transcranial direct current stimulation (tDCS) is one
of the stimulation protocols. It induces plasticity via
generation of a sub-threshold, stimulation polarity-
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dependent alteration of membrane potentials
modifying spontaneous discharge rates. This results in
enhanced/reduced
cortical
excitability
during
stimulation, which can outlast the stimulation for over
1 h, if tDCS is performed in the range of minutes
(Kuo et al., 2008; Nitsche and Paulus, 2000, 2001;
Nitsche et al., 2003a).
Plasticity induction with NIBS has been shown to
have functional effects. Learning in different
modalities (Flöel et al., 2008; Kincses et al., 2004;
Nitsche et al., 2003b), working memory performance
(Fregni et al., 2005), as well as other cognitive
processes are modulated by NIBS (Guse et al., 2010;
Kuo and Nitsche, 2012). At present tDCS is applied
in the treatment of psychiatric diseases (depression,
addiction,
schizophrenia,
anxiety
disorders,
dementia), neurologic disorders (pain, tinnitus, etc.),
as well as for online or offline optimization of
cognitive functions in humans (Marshal et al., 2006,
2011; Kirov et al., 2009; Flöel, A., 2013; Woods et
al., 2015).
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Globalization and digital privacy
Radi P. Romansky, Irina St. Noninska
Contemporary Information Society proposes variety of opportunities for communication between
users (social networks & social media), different activities and services (cloud computing and mobile
cloud computing), sharing information and remote access to distributed resources (blogs &
microblogs, data centres, etc.). These functionalities are the fundament for the realization of the
contemporary globalized world, but they could have a negative effect on the privacy of the individuals.
It is a fact that before accessing any information it is necessary to upload required personal data, but
the following question arises: “Does these data correspond to the goal of personal data processing
and what kind of organizational and technical measures for data protection are implemented?”. This
is an important question which every user must ask him/herself before using any Web application. In
this aspect the article discusses some main principles of personal data protection (PDP), challenges
for the PDP due to the globalization and new regulations on European level for improving the
contemporary rules and measures for personal data processing in the digital world.
Глобализацията и цифровата неприкосновеност на личността (Ради П. Романски,
Ирина Ст. Нонинска). Информационното общество предлага различни възможности за
комуникация между потребители (социални мрежи и социални медии), за използване на услуги
при организация на дейности (облачни изчисления и мобилни облачни изчисления), за споделяне
на информация и отдалечен достъп до разпределени ресурси (блогове и микро-блогове,
центрове за данни и др.). Тези функционалности са основата за реализация на съвременния
глобален свят, но те могат да имат негативен ефект върху личната неприкосновеност. Факт
е, че за достъп до определена информация е необходимо създаване на профил с лични данни
(ЛД), но възниква въпросът: „Съответстват ли те на целта при обработка на ЛД и какви
организационни и технически мерки за защита са предприети?“ Това е важен въпрос, които
всеки потребител трябва да си зададе преди да използва дадено уеб приложение. В този
смисъл статията дискутира основни принципи при защита на личните данни (ЗЛД),
предизвикателствата на глобализацията за ЗЛД и новите Европейски регулации за
подобряване на съвременните правила и средства за обработка на ЛД в цифровия свят.

Introduction
It is well known that Information Society unites
many activities via the Internet. All communications,
information sharing and remote access to different
resources (including system functionality and distributed data) set up one fully integrated world [1] based
on contemporary information and communication
technologies (ICT) determining new point of view for
the world economy and public relations as activities
based on services [2]. All new opportunities of globalization could have a negative effect on digital privacy
and this is valid for all components of Information
Society as virtual environments [3], distributed and
online learning [4], [5], cloud computing [6], [7], [8],
mobile communications [9], [10], social computing
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[11], [12], [13], etc. Using and sharing distributed
information (audio, video, pictures, personal profiles,
etc.), exchanging data between users at different places in the world, accessing network resources (web
applications, sites, data centers, etc.) could cause risk
for the privacy and personal data protection (PDP) of
individuals.
The world legislation determines privacy as a fundamental human right uniting different forms for processing personal data, protection personal communications via post and the Internet, processing personal
profiles for social media, etc. In this reason the globalization changes traditional understanding for privacy
as “the right to be alone” and introduces a new paradigm “the right to be forgotten”. In this direction dur-
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Single server queueing model with state dependent
arrival and departure rates
Seferin T. Mirtchev
In this article, a single server delay system with a state dependent arrival and departure processes is investigated. The generalized arrival and service flow with nonlinear state dependence intensities
is used. The idea is based on the analytical continuation of the Poisson arrival and the Bernoulli service process and the classic M/M/1/k system. Techniques based on birth and death process and statedependent rates is apply. The system M(g)/M(g)/1/k (by Kendal notation) with a generalized arrival
and departure processes – Mg is considered. The input and output intensities depend nonlinearly on
the system state with a defined parameter “peaked factor – p and q”. The state probabilities of the
system are obtained using the general solution of the birth and death processes. The influence of the
peaked factors on the state probability distribution, the congestion probability and the mean system
time is evaluated. It is shown that the state-dependent arrival and service rates changes significantly
the characteristics of the queueing systems. The advantages of simplicity and uniformity in representing both peaked and smooth behaviour make this queue attractive in network analysis and synthesis.
Модел на едноканална система с чакане при зависещи от състоянията интензивности на постъпване и на обслужване (Сеферин Т. Мирчев). В тази статия се изследва едноканална система с чакане при зависещи от състоянието процеси на постъпване и на обслужване. Използват се обобщени процеси на постъпване и на обслужване с нелинейна зависимост на
интензивностите от състоянията на системата. Идеята се базира на аналитичното продължение на поасоновия входящ и на бернулиевия изходящ процес и на класиката M/M/1/к система с чакане. Прилагат се техники, основаващи се на процеса на раждане и умиране и на зависещи от състоянията интензивности. Разглежда се системата M(g)/M(g)/1/k (съгласно означенията на Кендал) с обобщени процеси на постъпване и обслужване - Mg. Интензивностите на входа и на изхода зависят нелинейно от състоянията на системата с дефиниран параметър "фактор на неравномерност - р и q". Вероятностите на състоянията на системата се
получават чрез общото решение на процесите на раждане и умиране. Влиянието на факторите на неравномерност върху разпределението на вероятностите на състоянията, вероятността за загуби и средното време за престой в системата се оценява. Показано е, че зависещите от състоянията интензивности на постъпване и на обслужване променят значително характеристиките на системите с чакане. Предимствата на простотата и еднаквостта
при представянето на неравномерното и на изгладеното поведение правят тази система с
чакане атрактивна при мрежов анализ и синтез.

1. Introduction
Simple models like the classical single-server
queues can often be used to obtain comprehensive
results, e.g., to predict the global traffic behaviour.
When modeling network traffic, packet and connection arrivals are often assumed Poisson processes because such processes have attractive theoretical properties.
The basic characteristic of the traffic flows in the
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modern telecommunications networks is that they can
be smooth, regular or peaked. In these three cases, the
variance of the number of arrival packets is smaller,
equal or bigger than the mean value. The typical
transmission of the packets in the networks is in burst
(a large amount of data sent in a short time). The
burstiness is caused by the nature of the data being
communicated and it is lead to the peaked traffic flow
in the networks. That is why, there are many studies
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Analysis of the torque ripple of permanent magnet
synchronous motors with inset and embedded magnets
George Todorov
Analysis of the torque ripple of permanent magnet synchronous motors with inset and
embedded magnets (George Todorov). This paper analyzes with magnetic field distribution and
torque ripple of Permanent Magnet Synchronous Motors (PMSM) with inset and embedded magnets.
An analytical model of the motor has been developed. The model uses iterative procedure and Finite
Element Analysis (FEA) to obtain the stator windings flux linkage, direct-axis and quadrature-axis
inductances and phase shift between the quantities. Using this model the distribution of the magnetic
field produced by the permanent magnets and the magnetic field at operation with rated load have
been obtained and shown for both rotor constructions. The torque ripple has been calculated at
operation of the motors at rated speed and rated load. It was found that the motor with inset
permanent magnets shows smoother operation, while the motor with embedded permanent magnets
offers better opportunities for field weakening.
Изследване на пулсациите на момента на синхронни двигатели с повърхностно
вложени и с вкопани постоянни магнити (Георги Тодоров). В статията се анализира
разпределението на магнитното поле и пулсациите на момента на двигатели с повърхностно
вложени и с вкопани постоянни магнити. Разработен е аналитичен модел на двигателите. В
модела се използва итеративна процедура и анализ с метода на крайните елементи за
намирането на потокоспеплението на статорната намотка, индуктивностите по
надлъжната и напречната оси и дефазирането между величините. С него е определено
разпределението на магнитното поле създадено от постоянните магнити и на магнитното
поле при работа на двигателя с номинално натоварване. Изчислени са пулсациите на момента
при номинална скорост и натоварване. Резултатите показват, че двигателят с повърхностно
вложени магнити има по-плавен характер на изменение на момента, докато двигателят с
вкопани магнити е по-подходящ за регулиране на скоростта с отслабване на полето.

Introduction
Permanent magnet synchronous motors (PMSM)
have a series of advantages as high efficiency, high
torque per volume density and opportunities for
precise and wide range speed control. With the
increasing energy efficiency requirements, these types
of motors are more and more preferred when building
energy efficient and precise drives. On other hand this
increases the requirements in regards of the stable and
noiseless performance of the motor.
PMSM with magnets mounted on the surface of
the rotor have a typical non-saliency, just as the nonsalient pole electrically excited synchronous motors.
The equivalent air-gap is large and circumferentially
uniform, which results in a weak armature reaction
and
equal
direct-axis
and
quadrature-axis
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inductances. Rotor configurations with inset and
embedded magnets show a clearly defined saliency.
The air gap is small and the permeance in the
quadrature axis is greater than that in the direct axis.
This results in a lower direct-axis inductance
compared to the quadrature-axis inductance, unlike
the salient pole electrically excited synchronous
motors, where Ld > Lq. Reduced air gap creates
preconditions for a stronger manifestation of
additional effects disturbing the smooth and steady
operation of the motors. Different authors have
studied these effects and measures to reduce their
impact [1], [2], [3], [4]. The current paper presents
an analysis of the torque ripple of PMSM with inset
and embedded magnets (Fig. 1b and 1c) in steady
state operation at rated load.
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Study of power fluctuations and their compensation
in a hybrid system with renewable energy sources
Hristiyan Kanchev, Bruno François, Zahari Zarkov,
Ludmil Stoyanov, Vladimir Lazarov
This paper deals with the combined influence of photovoltaic and different wind energy
potentials and respectively the produced energy on the operation of an autonomous hybrid system.
The studied system comprises a PV generator, a wind generator and three micro gas turbines (MGT)
supplying power to residential loads. The installed power of the PV and wind generators varies for
each studied case. The solar energy distribution is identical for all simulations while three different
cases of the wind speed distribution are used. The system control is realized with planning of the MGT
power references for 24 hour ahead using dynamic programming. The objective is to minimize the
CO2 equivalent emissions by decreasing the MGT startups and shutdowns. The results analysis allows
determination of the optimal installed power of renewable generators taking into account the primary
potential and the load curve.
Keywords: hybrid system, renewable energy, storage, optimization, gas turbine
Изследване на флуктуациите на мощността и тяхното компенсиране в хибридна
система с възобновяеми източници на енергия (Християн Кънчев, Брюно Франсоа, Захари
Зарков, Людмил Стоянов, Владимир Лазаров). В статията е разгледано комбинираното
въздействие на слънчевия и вятърния потенциал и съответно произведената енергия върху
работата на автономна хибридна система. Изследваната система включва ФВ генератор,
вятърен генератор, три газови микротурбини и товари. Инсталираната мощност на
възобновяемите източници се изменя за различните изследвани случаи. Разпределението на
слънчевата енергия е еднакво за всички симулации, докато за скоростта на вятъра са
използвани три различни разпределения. Управлението на система е осъществено чрез
планиране на заданията за мощността на газовите микротурбини за 24 часа, използвайки
динамично програмиране. Целта е минимизиране емисиите на СО2 еквивалент чрез намаляване
на пусканията и спиранията на газовите турбини. Анализът на резултатите позволява
определяне на оптималните инсталирани мощности на възобновяемите генератори, вземайки
предвид първичния потенциал и товаровия график.
Ключови думи: хибридна система, възобновяеми източници, запасяване на енергия,
оптимизация, газови турбини

1. Introduction
Electricity generation and transmission infrastructure has a crucial importance for satisfying the global
energy demand and environmental objectives required
for ensuring our sustainable development. For over a
century, large-scale electrical systems had no major
evolution before the penetration of a considerable
amount of Distributed Generation (DG) with small
power. In the recent years a change is underway - the
classical structure of a hierarchical electricity generation, transmission and distribution system is being replaced by the concept of smart grid. This means an intelligent electrical system composed of conventional
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power plants, loads and a significant number of clusters of loads and DG that can operate autonomously or
connected to the distribution system and are able to be
dispatched as a consumer or generator and thus contributing in the overall electrical system optimization.
Each local cluster of generators (conventional and/or
renewable energy-based) and loads, supervised by local energy management system and being able to operate in autonomy or connected to the distribution
grid, can be called a Hybrid System (HS) or a microgrid. The Hybrid System Central Energy Management System (HSCEMS) has the functionality to optimize the operation of a Hybrid System for different
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