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“…to my taste the main characteristic of intelligent thinking 

is that one is willing and able to study in depth an aspect of 

one's subject matter in isolation, for the sake of its own con-

sistency, all the time knowing that one is occupying oneself 

with only one of the aspects. ... " 

Dijkstra, A discipline of programming, 1976 (last chapter) 
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Въведение  

Целта на хабилитационния труд е да представи основните научни и научно-приложни ре-

зултати, получени от доц. д-р Евгений Кръстев, във връзка с участието му в конкурс за професор 

по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“ (роботика и програми-

ране), обявен в Държавен вестник бр. 23/17.03.2017 г. Хабилитационният труд е разработен във 

връзка с изискванията на чл. 5(3) от Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и за заемане на научни длъжности във Факултета по математика и информатика на СУ 

„Св. Кл. Охридски“.  

В съответствие с темата на конкурса са разгледани математически и софтуерни модели в 

областта на роботиката, бизнес процесите и бизнес правилата. На пръв поглед това са твърде раз-

лични области със специфична терминология и приложения. Например, роботиката се свързва 

предимно с приложенията на индустриални роботи, а бизнес процесите и бизнес правилата са при-

същи за управление на процесите в бизнес организации. Характерна особеност на тези приложе-

ния е голямата сложност на софтуерните модели, с които се съпътства реализацията им.  По тази 

причина е от съществено значение какъв подход се избира за изграждане на моделите. Избраният 

подход трябва позволи изграждането на модел, който да удовлетворява зададените функционални 

и нефункционални изисквания за решение на поставените проблеми. От своя страна всеки подход 

е свързан определен набор от софтуерни технологии за реализация на системния модел. Динамич-

ното развитие на съвременните софтуерни технологии добавя ново съществено изискване към 

подходите за изграждане на модели в роботиката и сферата на приложения на бизнес процесите и 

бизнес правилата. Тези подходи трябва да са подходящи за изграждане на сложни модели на сис-

теми в условия на неизбежни промени в съпътстващите ги технологии.  

Обектно-ориентираният подход за изграждане на модели е предпочитан в софтуерната ин-

дустрия. Този подход предоставя нужни средства за абстракция за редуциране присъщата слож-

ност на моделите в приложната област. От друга страна обектно- ориентираното софтуерно инже-

нерство разполага с присъщи на този подход технологии за оптимизиране на моделите и прилага-

не на утвърдени добри практики. Средствата за моделиране и анализ на бизнес процеси и бизнес 

правила се основават на обектно- ориентирани технологии от самото им възникване като самосто-

ятелни области за научни изследвания. В сравнение с тях роботиката е възникнала доста по-

отдавна и вероятно поради това обектно-ориентираният подход навлиза по-бавно при реализация-

та на софтуерни приложения в тази област.  

Основните приноси в хабилитационният труд произтичат от прилагането на обектно-

ориентиран подход при изграждане на модел за управление на движение в роботиката, модел за 

оценка на качеството на множество от бизнес процеси и модел за представяне на бизнес процеси, 

чрез бизнес правила. Този подход позволява да се получат съществено нови резултати като следс-

твие на изградените обектно- ориентирани модели. Така например, намерено е ефективно решение 

за идентифициране сингулярност на Якобияна и „преминаване- през“ сингулярност на Якобияна 

при управление на манипулатор по зададена геометрична крива на движение на хващача му. При 

моделиране на бизнес процеси е въведена метрика и модел за оценка на качеството на голямо 

множество от бизнес процеси. Истинско предизвикателство е построяването на модел на бизнес 

процес въз основа на бизнес правила. Моделите са изградени върху твърдения, обосновани с ма-



-8- 

 

тематически доказателства. Разработени са обектно-ориентирани програми, които използват реал-

ни данни за демонстриране на коректността на изводите в хабилитационния труд. Реалните данни 

са продукт на  работата по няколко научно-изследователски проекта: 

 BG051PO001-3.1.08-0010 Усъвършенстване на системите за управление в Софийския универ-

ситет „Св. Климент Охридски” като ключ за повишаване качеството на университетските дей-

ности и услуги (Ключ към качеството) (2013) 

 Семантичен анализ на съвкупност от коопериращи се  процеси, моделирани с BPMN (№ 

18/2015) 

 Разработка на методи и алгоритми за Итеративно управление със самообучение на манипула-

ционни роботи (№.129/12.04.2016) 

Хабилитационният труд е структуриран в три глави, заключение, използвана литература и 

приложения (Списък на публикациите, представени да участие в конкурса и Списък на цитирания 

на публикациите, въз основа на които е разработен хабилитационният труд). 

В глава 1 са представени научните и научно-приложни резултати в областта на роботиката. 

Тази глава започва с обзор на обхвата от проблеми в роботиката и примери, мотивиращи изслед-

ванията ориентирани към приложение на обектно-ориентиран подход за изграждане на модели и 

софтуерни продукти в тази област. Приложението на този подход е демонстрирано при изгражда-

нето на модел за управлението на движението на хващача на манипулатори с допълнителни степе-

ни на свобода при зададена геометрична крива на манипулационната операция. В отделни секции 

са представени основните резултати, произтичащи от приложението на обектно-ориентирания 

подход за моделиране. В края на глава 1 е направено обобщение на изводите в тази глава и са опи-

сани приносите на представените резултати в тази глава. 

Глава 2 съдържа резултатите от приложението на обектно-ориентиран подход при модели-

ране в областта на бизнес процесите. Разгледани са три основни модела, базирани на BPMN 

(Business Process Model and Notation). Изграждането на тези модели и реализацията им са изцяло 

обектно-ориентирани.  В рамките на първия модел е разработена система от критерии за оценка на 

качеството на голямо множество от свързани помежду си бизнес процеси. Моделът е послужил за 

основа на изграждане на алгоритъм и софтуерен продукт за оценка на качеството по формулира-

ните критерии. Вторият модел разглежда бизнес процеси в академична среда и формулира метри-

ки за оценка на тези процеси. Разработено е разширение на BPMN машина като платформа за из-

пълнение на бизнес процеси и анализа им на базата на въведените метрики. Третият модел предс-

тавя BPMN подход  за изграждане на BPMN модел на процедура за обществени поръчки. В края 

на глава 2 е направено обобщение на изводите в тази глава и са описани приносите на представе-

ните резултати в тази глава. 

Извличане на бизнес правила и изграждането на модел на бизнес правила с OWL (Web 

Ontology Language) онтология  са основни теми в Глава 3. Обектно- ориентираният подход се из-

ползва съществено за изграждане на този модел. Предложена е нова формулировка на задачата за 

извличане на бизнес правила и е предложен алгоритъм за решение на тази задача в съответствие с 

тази постановка на задачата. Основна цел в тази глава е изработване на модел на бизнес процес, 

базиран на бизнес правила. В края на глава 3 е направено обобщение на изводите в тази глава и са 

описани приносите на представените резултати в тази глава. 
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В края на хабилитационния труд са посочени насоки за бъдещи научни изследвания, бази-

рани на резултатите в предходните глави. 

Описаните в хабилитационния труд резултати на автора му са публикувани в 22 доклади и 

статии [№№ I.1-I.22]  от представените за участие в конкурса 25 научни публикации. Четиринаде-

сет от 22-те публикации не са били представяни в предишни конкурси. До края на април 2017 г. са 

забелязани 20 цитирания на публикациите, използвани за написване на хабилитационния труд. Те 

са описани в Приложение: Забелязани цитирания на публикациите, въз основа на които е разрабо-

тен хабилитационният труд. 
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Глава 1. 

Обектно-ориентиран подход  

при управление на движение в роботиката 

1.1 Обзор на областта и мотивация на изследванията 

Роботиката e дисциплина със силно изразен интердисциплинарен характер. Стремителното 

ѝ развитие през последните години се дължи на синергията на технологии, основаващи се на вър-

хови постижения в областта на електрониката, механиката и информатиката. Тази синергия от 

технологии позволява на роботите да заменят човека в широк спектър от дейности [1]. Началото е 

поставено с изобретяването на първия индустриален робот Unimate през 1961 г. Днес индустриал-

ните роботи са неотменна част от съвременното производство [2]. Броят на индустриалните робо-

ти надхвърли 1.6 милиона през 2015 г. според данните на последния  статистическия доклад на 

Международната федерация по роботика (IFR) [3]. Автомобилната индустрия, електрониката, ма-

шиностроенето и производството на изделия от пластмаси са отраслите с най-много приложения 

на индустриални роботи.   

Изследванията показват, че движеща сила за този напредък са иновации в областта на 

електрониката и механиката, вложените в хардуерните компоненти на робота. Набляга се върху 

усъвършенстването на ефективността на задвижващите системи и разработка на сензори за отчи-

тане на взаимодействия с външната среда. От друга страна се забелязва изоставане в приложение-

то на стандартите на софтуерните технологии, възприети в съвременната софтуерна индустрия. 

Парадоксално е на пръв поглед, че софтуерните компоненти на гъвкави машини като индустриал-

ните роботи не са също така гъвкави по отношение на промените в технологиите. Една от основ-

ните причини за това е, че повечето от софтуерното осигуряване за управление на движението на 

индустриални роботи се основава на специализирани езици за програмиране и концепции, които 

са типични за 70-те години на миналия век [4]. Характерни недостатъци за софтуерните продукти 

от това поколение е трудната им поддръжка и сложността, с която те се приспособяват към проме-

ни в технологиите [5]. Като цяло, тези софтуерни продукти не използват съвременна слоеста соф-

туерна архитектура, която да позволява надграждането им или преизползването на модули в други 

софтуерни продукти [6]. Дори в НАСА са принудени по тази причина да създават софтуерното 

осигуряване на всеки конкретен робот като започват съвсем отначало без да използват съществу-

ващи програмни модули [7]. 

По тази причина в последните години сме свидетели на засилен интерес към прилагане на  

обектно-ориентиран подход (ООП) [8] [9]. Например, Rational Unified Process (RUP) [10] [11] [12] 

и  софтуерното инженерство [13]  са изпитани средства за прилагане на този подход при изпълне-

ние на софтуерни проекти в роботиката. Такъв подход е напълно естествен за самата роботика. 

Например, от гледна точка на механиката всеки манипулатор представлява механична система от 

тела съединени с ротационни или транслационни двоици. Тези тела се характеризират със състоя-

ние и поведение, могат да изпълняват команди и да реагират на въздействия от околната среда. 

Използването на ООП за моделиране на системи в роботиката по необходимост води до обособя-
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ване на функционални подсистеми и структурирането им в съвременен архитектурен стил [14] 

[15]. Този подход е свързан с прилагането на добри практики под формата на стандартни шаблони 

от софтуерното инженерство, които осигуряват преизползване на софтуерни компоненти и адап-

тиране към неизбежните промени в технологиите. От друга страна, приложението на ООП в моде-

ли от механиката позволява да се открият по- ефективни решения на съществуващите проблеми в 

роботиката [16].  

Повечето от софтуерните приложения за индустриални роботи са свързани с управление на 

движението на роботи за изпълнение на зададени технологични операции. Изпълнението на такива 

операции е свързано със заобикаляне на препятствия [17] [18], разпознаване на образи [19], под-

държане на точно определена ориентация  на работния инструмент при движение по зададена гео-

метрична крива и пр. Това са доста сложни задачи, чиито решения позволяват на  индустриалните 

роботи да изпълняват широк спектър от дейности в производствена среда. Да разгледаме напри-

мер многократно повторяеми технологични операции като заваряване, боядисване, преместване на 

детайли от едно на друго място и пр. Тези операции изискват предварително планиране на техно-

логичната операция в пространство на заданието(task space) [20] или отдалечено управление на 

движението [21] [22] 

Размерността на пространство се определя от броя параметри, които са необходими за из-

пълнение на технологичната операция. Например, при изпълнение на операция по заваряване на 

детайли са необходими три параметъра за представяне на положението и още един параметър за 

определяне на ориентацията на заваръчния инструмент по направление на геометричната крива, 

определена за извършване на заваръчния шев.  Понастоящем тази операция се разглежда  във 

връзка с конкретен индустриален робот.  

Това е характерна особеност на съществуващите модели работни операции и реализацията 

им  като софтуерни продукти. На практика, обаче, предварителното планиране на движението на 

работния инструмент  е независимо от индустриалния робот, в чийто хващач ще бъде закрепен 

работния инструмент. Поради това, моделите за управление на движението  и съответната им соф-

туерна реализация са силно зависими от параметрите на конкретен индустриален робот. Така нап-

ример, компоненти на софтуерната реализация на технологичната операция по заваряване не може 

да се преизползват за управление на друг робот, който да изпълни същата тази операция. Като 

следствие това води до допълнителни разходи и увеличаване на времето за създаване на изцяло 

нови софтуерни продукти за управление на индустриални роботи. Недостатъците на този  подход 

за изграждане на модели и софтуерна реализация са особено видими в условията на съвременната 

индустрия, характеризираща се с динамика на производствените планове и гъвкавост в производс-

твото на разнообразни продукти.  

Разгледаният пример на производствена операция накратко илюстрира предимствата, кои-

то би имало приложението на ООП при решаване на типични проблеми в роботиката. Производст-

вената операция и манипулаторът представляват две отделни категории в смисъла на обектно-

ориентираното софтуерно инженерство. Тези категории ще бъдат реализирани от тази гледна точ-

ка като отделни подсистеми в софтуерния модел  на работната задача. Всяка от тези подсистеми 

ще има подходящо дефинирани интерфейси, позволяващи им да предоставят и да консумират ус-

луги, както и да реагират на събития в работната среда. Това от своя страна способства за създава-
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не на софтуерни продукти за роботиката, които могат да се адаптират към неизбежните промени в 

технологиите или бизнес изискванията на производството. 

Предмет на изследване в тази глава на хабилитационния труд са проблеми в роботиката, 

свързани с управление на движението на манипулатора на робота от гледна точка на обектно-

ориентиран подход. Манипулаторът, наричан още роботизирана ръка (robot arm), е тази част от 

робота, която по подобие на човешката ръка се използва за изпълнение на манипулационни опера-

ции. Манипулаторът е изграден от звена, свързани посредством ставни връзки  (стави)  под фор-

мата на ротационни или транслационни двоици. Взаимното разположение на звената се определя 

от ставни координати. В последното звено е фиксирано устройство, наречено хващач,  в което се 

поставя работен инструмент. Всеки набор от ставни координати определя конфигурацията на ма-

нипулатора и съответно, положението и ориентацията на хващача. Манипулаторът извършва ма-

нипулационните операции аналогично на човешката ръка посредством инструмент, закрепен в 

хващача му. 

Едно от големите предизвикателства в роботиката е да се моделира управление на манипу-

латора, при което движението на манипулатора  по време на изпълнение на работната операция да 

е сходно с движението на човешката ръка [23]. В тази връзка е необходимо да се решат две основ-

ни задачи на кинематично ниво [24]: 

 Правата задача на кинематиката има за цел по зададена конфигурация на манипулатора 

да се намери положението и ориентацията на хващача на манипулатора. В общия случай в 

хващача има фиксиран работен инструмент. Тогава тази задача се свежда до намиране на 

характерна точка от работния инструмент и ориентацията му по зададена конфигурация на 

манипулатора.  

 Обратна задача на кинематиката има за цел да намери конфигурация, при която хващача 

(или фиксиран в него инструмент) има зададено положение и ориентация. 

Функцията, която позволява  да се реши правата задача на кинематиката се нарича права 

кинематика (forward kinematics) [25]. 

Трудността да се моделира антропоморфно движение се състои в това, че човешката ръка 

може поддържа едно и също положение и ориентация на захванат обект като в същото време про-

меня на конфигурацията си. Манипулатор, който позволява дадено положение и(или) ориентация 

на хващача да се реализира при множество от различни негови конфигурации, се нарича манипу-

латор с допълнителни степени на свобода. От математическа гледна точка трудността да се мо-

делира антропоморфно движение произтича от това, че решението на обратната задача на кинема-

тиката за манипулатор с допълнителни степени на свобода няма единствено решение [26]. Мно-

жеството от конфигурации на манипулатор с допълнителни степени на свобода, при които хваща-

чът запазва дадено положение и(или) ориентация, ще наричаме Конфигурациите на нулево 

пространство(Configurations of the Null space). Тук трябва да разграничим понятието  Конфигу-

рациите на нулево пространство от понятието Нулево пространство, използвано често в лите-

ратурата. [27]. Нулевото пространство има за елементи вектори, чиито координати се интерпрети-

рат като ставни скорости. Елементите на Конфигурациите на нулево пространство са също век-

тори, но координатите им са стойности на ставни координати. Двете множества са важна характе-

ристика на манипулаторите с допълнителни степени на свобода. 
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Повечето методи за решение на обратната задача на кинематиката са свързани с пресмята-

нето на матрицата от първите производни по ставните координати на правата кинематика [28] [29]. 

Тази матрица е известна като Якобияна (Jacobian) на манипулатора. Основните групи от методи 

за решаване на обратната задача на кинематиката са следните [30] 

 Методи, използващи Якобияна (Jacobian) за пресмятане на псевдообратната матрица  и на-

миране на решение минимално по норма спрямо подходящо въведена метрика в ставното 

пространство. Недостатък на тези методи е, че в повечето случай изискват символно пред-

ставяне на правата кинематика. [31] [32] 

 Методи, използващи нулевото пространство за допълнително оптимизиране на решението 

[33]. Това дава възможност да се намери движение в ставите, което удовлетворява зададен 

профил на скоростта на хващача, оптимално по време движение на хващача [34] или ин-

тегрален критерии за качество [35]. Нулевото пространство дава възможност за преразпре-

деляне на движението в ставите и така да се отчетат ограниченията в ставните координати 

[36] [37]. В други случаи се решава оптимизационна задача с подходящо зададена целева 

функция за максимизиране на индекса за манипулативност (manipulability index) [38] [39], 

максимизиране на минималното разстояние до препятствия и пр. [40] [41]. Най- често тези 

методи са свързани с разложения по сингулярните стойности на  Якобияна (SVD) [42] [43], 

невронни мрежи и квадратично оптимизиране [44] [45]. Недостатък на тези методи са теж-

ките числени методи, които са нужни за постигане на решение.  

 Методите на циклично по координатното спускане са ефективни методи за намиране на 

конфигурация на манипулатора по зададено положение на хващача. Удобни са за задаване  

на начална конфигурация на движението. Недостатък на метода е, че трудно се прилагат за 

пресмятане на конфигурация на манипулатора, по зададено положение и ориентация на 

хващача. [46] [47] 

Най- разпространени методи за управление на движение на манипулатор по зададена гео-

метрична крива са методите от първите две групи. Общото за тези методи е, че в основата си из-

ползват в една или друга степен Якобияна  на манипулатора като предполагат, че през цялото вре-

ме на движение Якобияна има пълен ранг. Това на практика много трудно се гарантира. Въпреки 

множеството методи за избягване на конфигурациите, където рангът на Якобияна не е пълен, този 

проблем няма удовлетворително решение до момента.  

Манипулаторите са машини с реални конструктивни ограничения за измененията ставните 

координати. Проблем с отчитането на ограничения в ставните координати възниква и при наличи-

ето на препятствия в работната среда на манипулатора. Интересът към този проблем се подклажда 

и от възможностите на манипулатор с допълнителни степени на свобода, който по подобие на чо-

вешката ръка, може да преразпределя вътрешно движението между ставите, когато някоя от тях 

достигне гранична стойност на  изменение. Известните до момента решения заимстват идеи от 

биомеханиката на движение на антропоморфни структури като човешката ръка [48] [49] [50].  

Важна характеристика на индустриалните роботи е повторяемостта, мярка за това колко е 

максималното отклонение на хващача на манипулатора от зададена точка при позициониране в 

нея по време на всяко следващо изпълнение на една и съща технологична операция [51]. На прак-

тика, изискванията са за постигане на точност на повторяемост на движението на хващача на ро-
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бота в рамките на части от милиметъра. Реализацията на такава точност на повторение изисква 

също много точно да се отчитат всички сили и моменти, които участват в модела на динамиката, 

описващ движението на хващача. Трудността в решаване на този проблем е, че моделът на дина-

миката не може да отчете с достатъчна точност всички фактори на динамиката, които влияят на 

движението на хващача. Съществуват три подхода за постигане на зададена точност на повторяе-

мост [52] : 

- Децентрализирано управление на движението, използващо независими цикли за обрат-

на връзка от типа с пропорционален – интегрален- диференциален (PID) алгоритъм за 

управление. Това е подход, който е лесен за реализация, но не позволява да се постигне 

висока точност на отследяване на зададената траектория. 

- Управление, което използва нелинейния математически модел на динамиката на робо-

та. Това управление използва сложни числени методи, но предлага по- висока точност 

при отследяване на зададена траектория. Недостатък на това управление е, че не поз-

волява да отчете влиянието на така наречената немоделирана динамика върху точност-

та на повторение. 

- Управление, базирано на самообучение, при което входните сигнали се получават в ре-

зултат на процес на обучение. Особено перспективно се явява развитието на интели-

гентни системи за адаптивно управление, използващо итеративно самообучение (Itera-

tive Learning Control, ILC) [53] [54]. 

Практиката показва, че итеративното управление със самообучение [55] се явява най-

добрият подход за синтез на „програмно управление“ (feedforward control). При него в процес на 

самообучение с обратна връзка (feedback control) в управлението се компенсират грешките, поро-

дени от немоделираната динамика (un-modeled dynamics), когато законът за управление се базира 

на модела на динамиката на манипулатора [56]. Например, нека един манипулатор да има за зада-

ча да извършва многократно операция по пренасяне товари по зададена траектория от едно място 

на друго място. Изискването е хващачът на манипулаторът за отследява точно зададената траекто-

рия. В резултат на самообучението се пресмятат законите за движение в ставите, които точно въз-

произвеждат движението, зададено на кинематично ниво. При това се отчита динамиката на меха-

ничната система манипулатор- пренасян товар, както и ефектите на немоделираната динамика, 

изразяваща се в хлабини в механичните връзки, смущения и шум в сигналите [57].  

В следващите части на тази глава на хабилитационния труд са представени резултати на 

автора му,  свързани с  приложение на обектно-ориентиран подход за управление на манипулатор 

с допълнителни степени на свобода(секция 1.2). Важно място в изложението заема привеждането 

на получените резултати във вид удобен за обектно-ориентирано програмиране. 

1.2 Управление на движение на манипулатор с допълнителни 

степени на свобода  

Нека за определеност пространството (task space), описващо зададена технологична опера-

ция на манипулатора, се описва с 𝑚  параметъра. Това са параметрите, избрани да определят за 

положението и ориентацията на хващача на манипулатора при изпълнение на конкретна манипу-

лационна задача. Известно е, че броят на тези параметри не може да е по- голям от 6 [20]. Мани-
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пулаторът се представя като отворена кинематична верига от гледна точка на механиката. Кинема-

тичната верига се характеризира с броя на независимите параметри, които описват нейната конфи-

гурация. Тези параметри се наричат ставни координати. При отворените кинематични вериги 

броят на ставни координати 𝑛 е равен на степените на свобода на манипулатора. Работното 

пространство (workspace) [20] на манипулатора се състои от положенията и ориентациите, които 

хващачът му може да реализира в съответствие с конструктивните си параметри и ограниченията, 

съпътстващите изменението на ставните координати. 

Връзката между размерността на пространството на заданието 𝑚, 𝑚 ≤ 6 и степените на 

свобода 𝑛, 𝑛 ≥ 𝑚 манипулатора има голямо значение за качеството на изпълняваното движение. 

В случая, когато е изпълнено 𝑛 > 𝑚 манипулаторът притежава допълнителни степени на свобода, 

които могат да се използват за удовлетворяване на допълнителни критерии за качество. По опре-

деление, наличието на допълнителни степени на свобода в общия случай се определя от размер-

ността на пространството на заданието. Например, човешката ръка има 7 степени на свобода и по 

тази причина тя се разглежда като манипулатор с допълнителни степени на свобода [58]. Движе-

нието на манипулатор с допълнителни степени на свобода се характеризира с гъвкавост на движе-

нието в работното пространство, което е съпоставимо с движението на човешката ръка. Гъвка-

востта на движение е важно изискване за изпълнение на редица приложения на роботизирана ръка. 

Такива изисквания възникват в индустрията, например при заваряване, сглобяване или боядисване 

на детайли със сложна форма. Новите възможности за приложение, основани на гъвкавост и опти-

мизация на движението, са причина за нарастващия интерес за научни изследвания в областта на 

управление на движение на  роботизирана ръка с допълнителни степени на свобода. 

Преобладаващите теми на изследванията в тази област са свързани с определяне на закони 

движението на роботизираната ръка при оптимизация на движението или  изпълнение на зададен 

профил на скоростта. Практическите приложения изискват отчитане на ограничения в изменение-

то на ставните координати или препятствия в работната среда, както и методи за обработка на 

сингулярности по време на движението на роботизираната ръка. В следващите раздели са предста-

вени научните и научно приложни резултати на автора на хабилитационния труд при решаване на 

следните основни проблеми: 

a) Прилагане на ООП за пресмятане на Якобияна на манипулатори със ротационни и 

транслационни двоици по зададени параметри на геометричната му структура 

b) Идентифициране на сингулярности на Якобияна на манипулатора 

c) Дефиниране на движението на манипулатора при наличие на сингулярност на Якобия-

на на манипулатор с допълнителни степени на свобода 

d) Намиране на оценка за скоростта на хващача при отчитане на ограниченията в ставни-

те координати на манипулатор с допълнителни степени на свобода 

Новост на предлаганите решения е използването на Принципа за разделение на отговор-

ностите (Separation of concerns) [59] от софтуерното  инженерство при създаване на математически 

модел за решение на задачата за управление на движение на хващача на роботизирана ръка по за-

дадена геометрична крива в пространството на заданието. Основната цел в приложението на този 

принцип е създаване на добре подреден модел от независими компоненти, които могат да се адап-

тират към промени. Приложенията на Принципа за разделение на отговорностите надхвърля гра-
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ниците на софтуерното инженерство. Той може се прилага също при структуриране на бизнес ор-

ганизации и управление на проекти, както и за редуциране на сложността модели в приложни об-

ласти като роботиката при управление на движение на манипулатор с допълнителни степени на 

свобода по зададена траектория в пространството на заданието. 

Научните и научно приложни резултати по формулираните основни групи от проблеми са 

представени в следната структура. Основните означения и постановката на задачата са описани  в 

секция 1.2.1. Приложението на Принципа за разделение на отговорностите в съчетание с оптими-

зационни методи във векторно пространство [60] [61] са в основата на всички получени резултати 

в раздел 1.2. Секция 1.2.2 изгражда модел за представяне на движението на манипулатора в кон-

текста на този обектно-ориентиран подход. От математическа гледна точка движението на мани-

пулатора се осъществява в рамките на модел, базиран на Якобияна на манипулатора. По тази при-

чина е важно да се използва ефективен числен метод за пресмятането му.  В секция 1.2.3 е предс-

тавен обобщен модел за пресмятане на Якобияна по зададени структурни геометрични параметри 

на манипулатора. На тази основа е разработен подробен алгоритъм за пресмятане на Якобияна с 

приложение на обектно-ориентиран модел на структурата на манипулатора. Приложението на 

Принципа за разделение на отговорностите позволява в секция 1.2.4 да се визуализира тангенци-

алното пространство във  всяка точка от Нулевото пространство от конфигурации, както и самото 

Нулевото пространство от конфигурации. Тази визуализация се използва съществено в следващи-

те секции 1.2.5- 1.2.9. В секция 1.2.5 са изведени диференциалните уравнения за движение на ма-

нипулатор с допълнителни степени на свобода при предложение, че Якобиянът на манипулатора 

има пълен ранг и ставните координати удовлетворяват зададени ограничения на изменения. При-

ложението на тези диференциалните уравнения за движение се разширява в следващите секции 

като се отчита наличието  на сингулярности в Якобияна. За тази цел в секции 1.2.6 и 1.2.7 се раз-

работва ефективен метод за идентифициране на сингулярност и евристична процедура за „преми-

наване- през“ сингулярност като се използва Принципа на Лайбниц за непрекъснатост [62]. При-

ложението на Принципа за разделение на отговорностите позволява в секция 1.2.8  да се иденти-

фицират повърхнини на прекъсване  и уравненията за движение да отчетат ограниченията в став-

ните координати в термините на Теорията на хлъзгащия режим [63]. В секция 1.2.9 са представени 

резултати от компютърна симулация на получените резултати. В секция 1.2.10 е направено обоб-

щение на научните и научно- приложни приноси на автора при решаване на групата от проблеми, 

свързани със задачата за управление на манипулатор с допълнителни степени на свобода по зада-

дена геометрична траектория в пространството на заданието. 

1.2.1 Постановка на задачата  

Нека работната операция на манипулатор е зададена в пространство на задание, посредст-

вом  𝑚, 𝑚 ≤ 6  независими геометрични параметъра. В своята съвкупност тези параметри опреде-

лят положението и ориентацията на  работния инструмент при изпълнение на работната операция. 

Положението на инструмента  в тримерното пространство се определя с трите координати на не-

гова характерна точка H, а фиксирана с него координатна система  𝐻𝑥𝑦𝑧 служи за определяне на 

ориентацията му.   
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Фиг. 1.1 Дефиниране на манипулационна задача. 

Ориентацията на работния инструмент се определя напълно от три параметъра (ъгли на 

Ойлер, ъгли на завъртане около всяка от трите оси на координатната система („roll- pitch and yaw”) 

или др. [20]). Положението на точка H и на ориентацията на 𝐻𝑥𝑦𝑧 се описват по отношение на 

неподвижна (базова) координатна система 𝑂𝑜𝑥𝑜𝑦𝑜𝑧𝑜. Броят 𝑚 на тези геометрични параметри за-

виси от нуждите на работната операция за  представяне на положението и ориентацията на инст-

румента. 

Без ограничение на общността, ще разглеждаме геометричните параметри като функции на 

независимата променлива 𝜆. В този им вид  те могат да се използват за параметрично представяне 

на кривата γ в пространството на заданието. За определеност въвеждаме следното параметричното 

представяне на γ: 

𝛾 ∶  𝛬 → 𝑅𝑚,  където  𝛬 = [𝜆1,  𝜆2].  (1.1) 

Това представяне дефинира положението и ориентацията на работния инструмент  като 

точки  от геометрична крива в пространството на заданието. (Фиг. 1.1) 

Описанието на работната операция би било непълно, ако се не бъдат зададени параметри 

на движението на работния инструмент върху геометричната крива γ. Например, заваръчният инс-

трумент трябва да достигне началната точка на заваръчния шев при точно определена скорост. 

Впоследствие този работен инструмент трябва да продължи движението си с постоянна скорост, за 

да се постигне равномерно разпределение на интензивността на заваряване. Параметрите на дви-

жение се задават най- често на практика, посредством скоростта на движение върху γ 

𝜕𝛾
𝜕𝜆⁄ (𝜆)�̇�  (1.2) 

Самото движение върху γ се определя от функцията на движението 

𝜆 =  𝜆(𝑡), t ∈ [𝑡0, 𝑡1 ] (1.3) 

Скоростта на движение се изразява посредством координатите на линейната скорост  на 

точка H в работния инструмент и координатите на вектора на ъгловата скорост на координатната 
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система 𝐻𝑥𝑦𝑧 по отношение на базовата координатна система 𝑂𝑜𝑥𝑜𝑦𝑜𝑧𝑜. От (1.1)  следва, че 

𝜕𝛾
𝜕𝜆

⁄ (𝜆)�̇� е 𝑚- мерен вектор. Тук  
𝜕𝛾

𝜕𝜆
⁄ (𝜆) е тангенциален вектор към геометричната крива γ и в 

този смисъл е геометрична характеристика на работната операция. Посоката на движение върху γ 

и големината на този вектор се определят от зададената функция (1.3) на движение върху  γ. 

Важно е да се отбележи, че групите от параметри (1.1 – 1.3) се задават независимо от опи-

санието на манипулатора. Също така, параметрите, описващи движението (1.2) са дефинирани в 

точките на геометричната крива γ  посредством избраната функция на движението(1.3).. На прак-

тика, технологичните изисквания за скорост на движение на работния инструмент се формулират 

в съответствие с изпълняваната операция като се отчита положението на инструмента  върху  γ.  

Тази формулировка позволява при едни и същи геометрични параметри на движение да се прила-

гат различни параметри на движение, съобразени с промяна на технологията за изпълнение на ра-

ботната задача.  

Това съществено се различава от аналогични трактовки на задачата за управление на ма-

нипулатор по зададена траектория, където скоростта (1.2) не се свързва с геометричната парамет-

ризация на траекторията [25].  При съществуващите подходи за описание на движението е невъз-

можно движението да се адаптира към промяна в технологиите, например при смяна на инстру-

мента за заваряване или при замяна на боя при боядисване. Всяка такава промяна означава изцяло  

ново пресмятане на закона за движение на работния инструмент. 

Да разгледаме индустриален робот с манипулатор М, който има   𝑛 степени на свобода. Да 

означим 𝐼𝑛𝑡 𝑄𝑀 вътрешността на множеството  

𝑄𝑀 = { 𝑞 = (𝑞1, . . ., 𝑞𝑛): 𝑞𝑖  ∈ [𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 ] for 𝑖 =  1, 2, 3, ..  , 𝑛}   (1.4) 

от конфигурации на ставни координати на манипулатора. Манипулаторът представлява от-

ворена кинематична верига от звена, свързани с транслационни или ротационни двоици. Със всяко 

звено е фиксирана локална координатна  система, която дефинира положението на звеното отно-

сително локалната координатна система, фиксирана в предходното звено. За целта се използват 

структурни параметри от типа на означенията, въведени от Денавит и Хартенберг [31] [20] [64]. 

Положението на първото звено се определя относно неподвижната , базова координатна система 

𝑂𝑜𝑥𝑜𝑦𝑜𝑧𝑜 (Фиг. 1.1).  Да означим  с 𝑊 работното пространство на манипулатора Множеството от 

локални координатни системи и структурните параметри, определящи взаимното им разположе-

ние дефинират правата кинематиката като изображение  

𝐹 ∶ 𝐼𝑛𝑡 𝑄𝑀  →  𝑊  (1.5) 

Без ограничение на общността може да приемем, че W  е подмножество на  Rm.  

Тук ще разглеждаме случаят, когато манипулаторът има допълнителни степени на свобода 

(  𝑛 ≥ 𝑚). Нека този манипулатор е така избран, че структурните му параметри  позволяват да из-

пълни предварително планирана работна операция с параметри (1.1) в пространството на задание-

то. Това означава ,че е изпълнено естественото изискване на съвместимост на пространството на 

заданието с работното пространство на манипулатора: 

𝛾(𝛬) ⊂ 𝑊 (1.6) 
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Определение 1.1. Геометрична крива 𝛾, която удовлетворява условието (1.6) ще наричаме осъ-

ществима траектория на хващача на манипулатора. 

Да означим движението в ставните координати на манипулатора по следния начин: 

𝑞(𝑡) = (𝑞1(𝑡), . . ., 𝑞𝑛(𝑡)): t ∈ [𝑡0, 𝑡1 ]  (1.7) 

При тези означения векторът на ставните скорости се представя във  вида : 

�̇�(𝑡) = (𝑞1̇(𝑡), . . . ,   q�̇�(𝑡)): t ∈ [𝑡0, 𝑡1 ]  (1.8) 

В случай, че 𝛾 е осъществима траектория на хващача, то  съществува движение (1.7), което 

може да изпълни работната операция с параметри (1.1). Наличието на допълнителни степени на 

свобода означава, че съществува множество от осъществими движения, които реализират тази 

операция. Поради това са допустими алтернативни варианти за задаване на работната операция, 

където вместо параметрите (1.2) се използват оптимизационни критерии по отношение на отноше-

ние на ставните скорости или други критерии за качество на движение на манипулатора.  

Намирането на движение на манипулатора (1.7) е основната задача при управление на 

движението на манипулатор по зададена осъществима траектория в работното пространство на 

манипулатора. От определението за осъществима траектория следва, че това движение трябва да 

удовлетворява ограниченията (1.4). Предположението за осъществимост на траекторията 𝛾 не изк-

лючва възможността движението (1.7) да се осъществява с конфигурации от ставни координати, за 

които хващачът не е в състояние да се премести или да се завърти в едно или повече направления. 

Причината е, че щом траекторията е осъществима, при такива конфигурации хващачът ще може да  

продължи движението си по тази траектория като извършва тези от останалите осъществими нап-

равления за премествания и(или) завъртания. Това са тъй наречените сингулярни конфигурации на 

манипулатора, разглеждани в секции 1.2.6 и 1.2.7. 

Геометричните параметри и законите за движение представляват два различни типа на от-

говорности. Тези отговорности са независими помежду си  и трябва да се третират като такива в 

математическия метод за управление на движението. От друга страна, работната операция не е 

тясно свързана с конкретен манипулатор. Тя може да се изпълни със всеки манипулатор, който 

притежава необходимите технически параметри , позволяващи на хващача му да изпълни работна-

та операция. Тази гъвкавост в постановката на задачата следва от приложението на Принципа за 

разделение на отговорностите, разгледано в следващата секция. 

1.2.2 Приложение на Принципа за разделение на отговорности-

те 

Обектно-ориентираният подход  за моделиране е широко разпространен в софтуерната ин-

дустрия, понеже позволява да се изградят необходимите нива на абстракция за адаптиране на мо-

делите към промяна. Промените  са неизбежни и особено в условията на индустриално производс-

тво, където производството трябва да се адаптира към динамично изменящите се бизнес изисква-

ния. Например, с минимални усилия манипулаторът на индустриалният робот трябва да се преп-

рограмира за изпълнението на нови работни задания или съществуващите задания е нужно да се 

изпълняват от друг индустриален робот. Следователно, софтуерната реализация на модела за уп-
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равление на движението по зададена геометрична крива в пространството на заданието трябва да е 

достатъчно гъвкав, за да отчита възможните промени в платформите за реализация и алгоритмите 

за управление на движението.  

Резултатите от последните научни изследвания показват, че софтуерните продукти в робо-

тиката с ускоряващи темпове се ориентират към използване на  гъвкава софтуерна архитектура, 

изградена от софтуерни компоненти, които могат да се преизползват и обновяват. Един типичен 

проблем в това отношение е трудното трансформиране на съществуващите математически модели 

[64] в софтуерни продукти с такава архитектура. Основната причина за това е присъщата сложност 

на тези модели. Изследванията сочат, че софтуерните архитектури, изградени от повторно използ-

ваеми компоненти с възможности за обновление, стават все по- привлекателни за разработка на 

софтуер за роботизирани системи през последните години [7] [8].  

Приложението на обектно-ориентиран подход спомага за декомпозирането на тези модели, 

чрез обособяване на независими области на интереси и създаване на слоеста структура от подсис-

теми. Независимите области от интереси се наричат за краткост отговорности в софтуерното ин-

женерство.  

Идентифицирането на отговорности в процеса на моделирането на софтуерния проект е 

известно като разделяне на отговорностите [13]. Принципът на разделение на отговорностите е 

фундаментален принцип в софтуерното инженерство. Този принцип е въведен от Дийкстра [59]и 

се проявява в много различни форми в процеса на разработване на методологии, езици за програ-

миране и формулиране на добри практики. Тук ще приложим Принципа за разделение на отговор-

ностите при изграждане на модел за управление на движението на манипулатор с допълнителни 

степени на свобода по зададена  геометрична крива. В съответствие с този принцип разглеждаме 

представянето на геометричната структура и представянето на алгоритмите за управление на дви-

жението като две независими отговорности. Този подход спомага софтуерната имплементация на 

този модел да използва софтуерна архитектура, която осигурява поддръжка на различни сценарии 

за адаптиране към промени. Допълнително предимства на този подход са, че той позволява да се 

получат нови резултати за управление на движението като например, визуализация на т. нар Нуле-

во пространство от конфигурации на манипулатор с допълнителни степени на свобода и намиране 

на решение за сингулярностите на Якобияна на правата кинематика на манипулатора. 

Разглежданата задача за управление на движение е подходяща за илюстрация на приложе-

нието на Принципа за разделение на отговорностите в роботиката. Функциите 𝜆(𝑡)  (1.3) и закони-

те 𝑞(𝑡) (1.7)  за движение в ставите представляват обособена област на интереси. Ще разглеждаме 

тази област на интереси като едно цяло и на това основание разполагаме  𝑞(𝑡)  и  𝜆(𝑡) в общо век-

торно пространство. За еднообразие на представянето ще използваме означението  𝑞𝑛+1 =

𝑞𝑛+1(𝑡) =   𝜆(𝑡). 

Определение 1.2. Множеството Q =  𝐼𝑛𝑡 𝑄𝑀 x 𝑅 ще наричаме разширено пространство от конфи-

гурации. 

Да разгледаме движенията 𝑞∗(𝑡) = (𝑞(𝑡), 𝑞𝑛+1(𝑡)), 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡1]  на манипулатора в разши-

реното пространство от конфигурации, при които инструментът в хващача изпълнява зададена с 
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(1.1) и (1.2) работна операция върху геометричната крива γ. Всички такива движения принадлежат 

на гладкото 𝑛 − 𝑚 + 1 -мерно многообразие 

ℬ = { 𝑞∗ = (𝑞, 𝑞𝑛+1): 𝐹(𝑞) −  𝛾(𝑞𝑛+1) = 0,  𝑞∗  ∈  Q }  (1.9) 

където  𝑞𝑛+1 =   𝑞𝑛+1(𝑡) представя движението на хващача по траекторията γ. 

Определение 1.3 Гладкото  движение, за което е изпълнено  𝑞∗(𝑡)  ∈  ℬ, 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡1] ,  ще наричаме 

допустимо движение на манипулатора. 

Приложението на Принципа за разделение на отговорностите позволява да се представи 

движението върху многообразието ℬ в разширеното конфигурационно пространство по сходен 

начин с представянето на движението по геометричната крива γ в работното му пространство. На 

всяко движение 𝑞𝑛+1(𝑡) на хващача върху γ съответства множество от допустими движения 

𝑞∗(𝑡) на манипулатор с допълнителни степени на свобода. В действителност тези движения са два 

различни изгледа за движението на манипулатора съответно в работното пространство и в разши-

реното пространство от конфигурации. Това позволява да изследваме и да управляваме по сходен 

начин движението на манипулатора във всяко от тези две пространства. 

1.2.3 Обектно-ориентиран подход за пресмятане на Якобияна 

Управлението на движение на манипулатор е тясно свързано с пресмятането на Якобияна 

на манипулатора. Нека да диференцираме по времето уравнението, което изразява отследяването 

на траекторията 𝛾 от страна на хващача: 

𝐹(𝑞) −  𝛾(𝑞𝑛+1) = 0,  𝑞∗  ∈  Q  (1.10) 

Това позволява да получим линейно по скоростите уравнение за решаване на обратната за-

дача на кинематиката в разширеното пространство от конфигурации. 

𝐽(𝑞)�̇� − 
∂γ

𝜕𝑞𝑛+1
⁄ (𝑞𝑛+1) �̇�𝑛+1 = 0 (1.11) 

където  𝐽(𝑞) = 𝐷(𝐹)/𝐷(𝑞)е матрицата на Якобияна на правата кинематика 𝐹(𝑞) и �̇�𝑛+1 е произ-

водната по времето на функцията на движение 𝑞𝑛+1(𝑡). Най- често в литературата се дават приме-

ри за пресмятане на Якобияна като се използва символно представяне на правата кинематика 𝐹(𝑞). 

Представянето на правата кинематика  𝐹(𝑞) в аналитичен вид и впоследствие диференцирането на 

получените изрази отнема  доста време и е оправдано единствено в специализирани случаи на изс-

ледователска работа.  

В тази секция ще приложим ООП за изграждане на обектно- ориентиран модел на манипу-

латора и ще изведем обобщен израз за пресмятане на елементите на Якобияна. Обобщеният израз 

за пресмятане на Якобияна отчита наличието на ставни връзки под формата на ротационни или 

транслационни двоици в манипулатора. На тази основа дефинираме подробен алгоритъм за прес-

мятане на Якобияна без да има изискване за представяне на правата кинематика  𝐹(𝑞) в символна 

форма [65]. 

Изследването на всеки манипулатор започва с привързването на локална координатна сис-

тема  𝑂𝑖  (𝑥𝑖, 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖  ), 𝑖 = 1,2, … , 𝑛  към всяко от звената му. По правило началото на координатните 

системи и ориентацията на координатните системи се извършва според означенията на  Denavit- 
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Hartenberg (DH) [20]. Взаимното разположение на локалните координатни системи се определя от 

множество фиксирани геометрични параметри и стойностите на ставните координати.𝑞𝑖 . За цели-

те на това изследване ще използваме модификация на тези означения, която ще ни позволи да из-

ведем обобщен израз за елементите на матрицата на Якобияна, който отчита наличие едновремен-

но на ротационни и транслационни двоици [64].  

Нека в началото да отбележим, че осите  𝑧𝑖 и  𝑧𝑖+1 са фиксирани съответно в звената 𝑖 и  

𝑖 + 1 (Фиг. 1.2). Фиксираните геометрични параметри, които определят взаимното разположение 

на локалните координатни системи 𝑖 и  𝑖 + 1  за  𝑖 = 1,2, … , 𝑛 − 1  и заедно с това и взаимното раз-

положение на звената при движението на манипулатора са следните:  

- Разстоянието  𝑙𝑖  между осите 𝑧𝑖 и  𝑧𝑖+1 , измервано по направление на ос 𝑥𝑖. Без ограниче-

ние на общността приемаме, че 𝑙𝑛 = 0. Това разстояние съответства на дължината на звено-

то (link length) 𝑎𝑖  в означенията на  DH.  

- Разстоянието  𝑑𝑖+1  между точките  𝑂𝑖,𝑖+1  и  𝑂𝑖+1 , измервано по направление на ос 𝑧𝑖+1. Без 

ограничение на общността приемаме, че 𝑑𝑛 = 0, когато ос  𝑛 е ротационна. В случай, че ос  

𝑖 + 1 е транслационна, то разстоянието  𝑑𝑖+1 съвпада със ставната променлива 𝑞𝑖+1. Това 

разстояние съответства на дължината на отместването (link offset) 𝑑𝑖+2  на следващото звено 

в означенията на  DH. 

- Ъгълът  𝛼𝑖+1 между оси 𝑧𝑖+1 и  𝑧𝑖 , измерван в положително направление на завъртане 

спрямо 𝑥𝑖. Този ъгъл съответства на извиването звеното (link twist) 𝛼𝑖 в означенията на  DH. 

- Ъгълът  𝛽𝑖+1 между axes 𝑥𝑖+1 и 𝑥𝑖 , измерван в положително направление на завъртане 

спрямо 𝑧𝑖+1. В случай, че ос  𝑖 + 1 е ротационна, то ъгъл 𝛽𝑖+1 съвпада със ставната промен-

лива 𝑞𝑖+1. Този ъгъл съответства на завъртането 𝜃𝑖+2 (joint angle)  в ставата на звеното  в 

означенията на  DH. 

 
Фиг. 1.2 Структура на връзките между локалните координатни системи в звената 

Пример за определяне на структурната схема на манипулатор 

В качеството на пример да разгледаме манипулатор на индустриален робот [66]  с шест ро-

тационни степени на свобода. Този робот в практиката е известен с голяма точност на позициони-

ране и се използва за прецизно заваряване на детайли. Структурата на манипулатора на този робот 

е описана със следните параметри:  
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Звено No. 𝛼 [rad] β[rad] L [mm] D [mm] 

1 0 0 0 200 

2 π/2 π/2 432 288 

3 0 0 432 0 

4 0 π/2 0 0 

5 π/2 π/2 0 152 

6 0 0 0 0 

Таблица 1. 1 Структурни параметри на индустриален робот MERLIN 

 

Конфигурацията на манипулатора при стойности на ставните координати (0, −
𝛑

𝟐
, 0, 0, 0) е 

показана на Фигура 1.3, където координатната система 𝐻𝑥𝑦𝑧 е фиксирана в хващача и служи за 

задаване на положението на работен инструмент на манипулатора. 

 
Фиг. 1.3 Структура на индустриален робот MERLIN 

Представянето на кинематичната верига на манипулатора, посредством параметрите  

𝑙𝑖 , 𝑑𝑖, 𝛼𝑖 , 𝛽𝑖 𝑖 = 1,2, … , 𝑛  позволява да разглеждаме всяко звено от обектно- ориентирана гледна 

точка като обект от тип RobotLink, чиито състояние на кинематично ниво се определя от тези 

параметри, типът на ставата (linkType, ротационна или транслационна) и стойностите на став-

ната координата(jointVar) и ставната скорост (jointVelocity) (Фиг. 1.4).  Всяко звено 

„знае“ и за ограниченията на ставната координата и на ставната си скорост. Манипулаторът може 

да се представи като обект от тип RobotArm, който има зададен брой степени на свобода 

(DEGREES_OF_FREEDOM) и масив от обекти robotLinks от тип RobotLink, представящи зве-

ната на манипулатора. Другите данни, които определят състоянието на манипулатора са: 

 Размерността на пространството на заданието, където се разглежда текущо зададената работ-

на операция  (taskSpaceDimension) 
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 Началната конфигурация на манипулатора (initialConfiguration) 

 Началното положение на характерна точка от инструмента, захванат в хващача (toolPosi-

tion) 

 Началната ориентация на инструмента, захванат в хващача(toolOrientation) 

 Матрицата на Якобияна на манипулатора (jacobianMatrix) 

 
Фиг. 1.4 Обектно-ориентиран модел на манипулатор и звена 

За краткост в изложението на Фигура 1.4 са изпуснати  конструктори, свойства и методи, 

които са използвани при програмната реализация на обектно-ориентирания модел за управление 

на движението. Единствено в клас RobotArm e показан методът computeJacobianMatrix(), 

който служи за пресмятане на Якобияна на манипулатора, чиито алгоритъм е предмет ва разглеж-

дане в тази секция. Приложеният ООП за моделиране на манипулатора и звената му имат следните 

основни предимства пред съществуващия в роботиката структурен подход за програмиране:  

 Избягва се дублиране на ресурси 

 Облекчено поддържане и обновяване на сорс кода 

 Моделираните обекти могат да се използват в различни сценарии при управлението на мани-

пулатора 

 Обектно-ориентираният подход улеснява визуализацията и анимацията на движението на ма-

нипулатора 

 Моделът на манипулатора може позволява да изпълнява команди и да реагира на събития, 

адресирани до него или до отделните му звена. 
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Нека сега да изведем обобщено представяне за елементите на Якобияна на манипулатора и 

да опишем алгоритъма за изпълнение на метода computeJacobianMatrix() в клас 

RobotArm(Фиг. 1.4). За целта да разгледаме матрицата на преход от координатна система 𝑖 в ко-

ординатна система   𝑖 − 1. Тази матрица може да се представи при тези означения в следния  вида: 

𝐺𝑖,𝑖−1 = |

𝑐𝑜𝑠𝛽𝑖 −𝑠𝑖𝑛𝛽𝑖 0
𝑠𝑖𝑛𝛽𝑖𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖 𝑐𝑜𝑠𝛽𝑖𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖 −𝑠𝑖𝑛𝛼𝑖

𝑠𝑖𝑛𝛽𝑖𝑠𝑖𝑛𝛼𝑖 𝑐𝑜𝑠𝛽𝑖𝑠𝑖𝑛𝛼𝑖 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖

| (1.12) 

Следователно, произведението на матриците 

𝑇𝑖 = 𝐺1,0𝐺2,1 … 𝐺𝑖,𝑖−1  (1.13) 

дефинира прехода на единичните вектори 𝑒1
𝑖 , 𝑒2

𝑖 , 𝑒3
𝑖   от координатна система 𝑂𝑖  (𝑥𝑖, 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖 ), 𝑖 =

1,2, … , 𝑛 в базовата координатна система 𝑂𝑜 (𝑥𝑜, 𝑦𝑜, 𝑧𝑜 ) (Фиг. 1.5). Колоните на матрица 𝑇𝑖 са ко-

ординатите на единичните вектори 𝑒1
𝑖 , 𝑒2

𝑖 , 𝑒3
𝑖  на  𝑂𝑖  (𝑥𝑖, 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖  ) в координатната система 

𝑂𝑜 (𝑥𝑜, 𝑦𝑜, 𝑧𝑜 ). Това позволява да се изразят ротациите и транслациите по отношение на оста  𝑧𝑖 

като се използва един общ израз. 

 
Фиг. 1.5 Определяне на положението на хващача в базовата координатна система 

Нека  𝜇𝑖   , 𝑖 = 1,2, … , 𝑛  приема стойности  0 или 1 съответно за ротационни и транслацион-

ни двоици. Тогава в зависимост от  𝜇𝑖 разстоянието между точките 𝑂𝑖,𝑖+1  и 𝑂𝑖+1 се определя по 

следната формула 

𝑧𝑖 =  [(1 − 𝜇𝑖  )𝑑𝑖 +  𝜇𝑖𝑞𝑖]𝑒3
𝑖  (1.14) 

По аналогичен начин  представяме вектора на ъгловата скорост 𝜔𝑖 в звеното  𝑖 = 1,2, … , 𝑛 

както следва: 

𝜔𝑖 = (1 − 𝜇𝑖  )�̇�𝑖 𝑒3
𝑖  (1.15) 

където скаларната функция  �̇�𝑖  е координатата  𝑖 = 1,2, … , 𝑛  на вектора на ставните скорости (1.8). 
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Да означим с  𝑣 и  𝜔 векторите на линейната и ъгловата скорост на работния инструмент 

при движението му върху траекторията 𝛾. За определеност, приемаме, че  𝑣 е векторът на скорост-

та на характерна точка H от инструмента, фиксиран в хващача, а 𝜔 е векторът на ъгловата скорост 

на този инструмент. Използвайки, означенията на Фигура 1.5 получаваме следното представяне за  

вектора 𝑣  

𝑣 =  𝜔 ×  𝜌 + �̇�𝑜  (1.16) 

За краткост да означим с  𝜌 вектора 𝑂𝑛𝐻 и нека �̇�𝑜 е векторът на скоростта на точка  𝑂𝑛. 

Тук векторът �̇�𝑜 сумата на векторите на скоростта на движение в транслационните двоици по нап-

равление на техния единичен вектор  𝑒3
𝑖 . По този начин от (1.14) следва: 

�̇�𝑜 =  ∑ 𝜇𝑖  �̇�𝑖 𝑒3
𝑖𝑛

𝑖=1   (1.17) 

От своя страна векторът  𝜔 е векторна сума на ъгловите скорости  𝜔𝑖  (1.15): 

𝜔 =  ∑ (1 − 𝜇𝑖  )�̇�𝑖 𝑒3
𝑖𝑛

𝑖=1    (1.18) 

След заместване на (1.17) и  (1.18) в (1.16) получаваме следното обобщено представяне на 

вектора   𝑣  за манипулатор с ротационни и транслационни двоици 

𝑣 =  ∑ [(1 − 𝜇𝑖  )𝑒3
𝑖 × 𝜌 + 𝜇𝑖𝑒3

𝑖   ]𝑛
𝑖=1 �̇�𝑖 (1.19) 

Да разгледаме общия случай, когато пространството на заданието има максимална размер-

ност от 6 (три параметъра за определяне на положението и три параметъра за определяне на ори-

ентацията на работния инструмент). В този случай  
∂γ

𝜕𝑞𝑛+1
⁄ (𝑞𝑛+1) �̇�𝑛+1 = (𝑣, 𝜔)𝑇 и от  (1.11), 

(1.18) и (1.19) следва ,че колоната  𝑖 =  1, 2, 3, ..  , 𝑛  на Якобияна се представя със следния век-

тор ред : 

[((1 − 𝜇𝑖 )𝑒3
𝑖 × 𝜌 + 𝜇𝑖𝑒3

𝑖   )
𝑇

, ((1 − 𝜇𝑖 )𝑒3
𝑖 )

𝑇
] (1.20) 

Важно е да отбележим, че векторите 𝑒3
𝑖   и 𝜌 трябва да са представени в една и съща коор-

динатна система при пресмятането на векторното произведение 𝑒3
𝑖 × 𝜌, 𝑖 =  1, 2, 3, ..  , 𝑛. Поради 

това, координатите на вектор  𝜌 трябва да се преобразуват от координатната система 

𝑂𝑛 (𝑥𝑛, 𝑦𝑛, 𝑧𝑛 ) до координатната система 𝑂𝑖 (𝑥𝑖, 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖  ), преди да се пресметне векторното произве-

дение  𝑒3
𝑖 × 𝜌. 

Следният алгоритъм [65] описва в подробности стъпките за пресмятане на редовете  𝐽[𝑖],

𝑖 =  1, 2, 3, ..  , 𝑛 на транспонираната матрица на Якобияна (масива jacobianMatrx от клас 

RobotArm на Фиг. 1.4) като използва  представянето (1.20) за редовете на тази матрица. 

S1. Пресметни матриците на преход  𝑇𝑖, 𝑖 =  1, 2, 3, ..  , 𝑛 дефинирани в   (1.13). 

S2. Пресметни вектора ℎ =  𝑇𝑛𝜌 , където  𝜌 е равно на вектора 𝑂𝑛𝐻. 

S3. Инициализирай брояча  𝑖 = 𝑛 . 

S4. Пресметни шестте координати на следния вектор 

𝑗𝑐𝑏𝑅𝑜𝑤 =  [
((1 − 𝜇𝑖 )𝑇𝑖,3 × ℎ + 𝜇𝑖𝑇𝑖,3  )

𝑇
,

 ((1 − 𝜇𝑖  )𝑇𝑖,3)
𝑇

]  
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където  𝑇𝑖,3 е третата колона на матрицата  𝑇𝑖. 

S5. Запиши вектор  𝑗𝑐𝑏𝑅𝑜𝑤 като ред 𝑖  на транспонираната матрица на Якобияна. 

S6. Задай нова стойност на брояча  𝑖 = 𝑖 − 1 . 

S7. Ако  𝑖  е равно на нула иди на стъпка Step S11.  В противен случай иди на стъпка 8. 

S8. Пресметни скаларната величина 𝑧   

𝑧 =  [(1 − 𝜇𝑖+1 )𝑑𝑖+1 +  𝜇𝑖+1𝑞𝑖+1] 

S9. Пресметни вектора  ℎ = ℎ + 𝑙𝑖  𝑇𝑖,1 + 𝑧 𝑇𝑖+1,3, 

където 𝑇𝑖,1 е първата колона на матрицата  𝑇𝑖 и  𝑙𝑖е разстоянието между осите 𝑧𝑖  и  𝑧𝑖+1. 

S10. Иди на стъпка S4. 

S11. Край на алгоритъма. 

Този алгоритъм е приложим, както за манипулатори с допълнителни степени на свобода, така и 

за манипулатори без допълнителни степени на свобода (𝑛 = 𝑚). Също така, той лесно може да се 

адаптира за случаите, когато работното задание е представено посредством подмножество на ко-

ординатите на векторите 𝑣 и 𝜔 .  

1.2.4 Визуализация на Конфигурации на нулево пространство 

Приложението на Принципа за разделение на отговорностите позволява да визуализираме 

множеството от допустими движения в разширеното конфигурационно пространство. Тези движе-

ния се извършват върху неизменен геометричен обект, гладкото многообразие ℬ (1.9). Аналогията 

с движението на хващача, което също се извършва върху неизменен геометричен обект 𝛾 в работ-

ното пространство на манипулатора, позволява да се изследват специфични особености на движе-

нието в ставите на манипулатор с допълнителни степени на свобода.  

Предимство на този обектно-ориентиран подход в сравнение със съществуващите подходи за 

управление на движението е, че той позволява да използваме интуитивни векторни методи за оп-

тимизация [60] [61] като ефективно средство за намиране на допустимо движение, удовлетворя-

ващо зададен критерий за качество. Важна предпоставка за това е установяването на механизма, 

по който се извършва движението на манипулатор с допълнителни степени на свобода [21] [65] 

[67] [68]. Интересно е  да се спомене, че за първи път Нулевото пространство се разглежда още 

през 1977 г. в работата на Liegeois [69]. Множество изследвания през изминалите години показват, 

че нулевото пространство има съществена роля при реализацията на движенията на този вид ма-

нипулатори [33] [37] [40]. Поради присъщите им ограничения на използваните от тях подходи за 

моделиране на движението, известните методи за управление на движението не позволяват да се 

визуализират Конфигурациите на нулево пространство и да се направят изводи за механизма на 

движение. Те разглеждат единствено Нулевото пространство (Null space) и то отделни негови еле-

менти. В резултат на това предлаганите решения като правило използват разложения по собствени 

стойности на Якобияна [25], скалиране на собствените стойности с изкуствено избран коефициент 

(damped least squares method) [30], въвеждане на приоритети при изпълнение на работното задание 

и изпълнение на ниско приоритетно задание в Нулевото пространство на високо приоритетно за-

дание [17] [27] [48] [70]. 

Уравнението (1.11) е отправна точка за изследване на движението в разширеното конфигураци-

онно пространство. То е линейно уравнение по координатите на вектора на скоростта на допусти-
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мото движение в разширеното конфигурационни пространство. Нека  𝑢∗ = (𝑢𝑇 , 𝑢𝑛+1)𝑇  е произ-

волен вектор, който  удовлетворява същото това уравнение(1.11), а именно  

𝐽(𝑞)𝑢 −  
𝜕𝛾

𝜕𝑞𝑛+1
⁄ (𝑞𝑛+1)𝑢𝑛+1 = 0 (1.21) 

Лесно се установява, че всеки  вектор  𝑢∗, който удовлетворява (1.21) принадлежи на тангенци-

алното векторно пространство на  ℬ  в точката  𝑞∗ = (𝑞, 𝑞𝑛+1). Нека  𝐽+  е псевдообратната  Moore- 

Penrose матрица на Якобияна  𝐽 е да разгледаме следния вектор  𝜉, където 

𝜉 =  𝐽+   
𝜕𝛾

𝜕(𝑞𝑛+1)⁄  (1.22) 

От свойствата на псевдообратната матрица следва, че векторът 𝜉𝑢𝑛+1  е частно решение на 

уравнението (1.21). Известно е, че при 𝑢𝑛+1 =  1, решението  𝜉 се характеризира като вектор с най- 

малка дължина [60] измежду всички други решения на 1.21.  

При фиксирана стойност на  𝑢𝑛+1 решенията 𝑢 на  (1.21) принадлежат на линейното многообра-

зие  

𝐿𝑢𝑛+1
=   𝜉𝑢𝑛+1  +  ℵ(𝐽) (1.23) 

където  ℵ(𝐽) е линейното пространство ℵ(𝐽) =  {𝑢 ∈ 𝑅𝑛: 𝐽𝑢 = 0} дефинирано във всяка точка на 

гладкото многообразие ℬ. Това пространство ℵ(𝐽)  е известно в литературата като Нулево прост-

ранство (Null space).  

За да разберем ролята на Нулевото пространство при изпълнение на допустимите движения, 

нека да разгледаме свойствата на следната матрица: 

𝑃 = 𝐸 − 𝐽+𝐽 (1.24) 

където   𝐸 означава единичната  𝑛 𝑥 𝑛 матрица. Тази матрица също така е симетрична  𝑛 𝑥 𝑛 мат-

рица и има свойството 

𝑃2 = 𝑃 (1.25) 

Матрицата P е известна като матрица за проектиране, понеже има свойството да проектира 

произволен 𝑛 − мерен вектор 𝑢  в Нулевото пространство, т.е.  

𝑃𝑢 ∈  ℵ(𝐽(𝑞))  (1.26) 

Тогава при зададено 𝑞𝑛+1 =  �̅�  може да използваме следното представяне за тангенциалното 

векторно пространство в точката  𝑞∗ = (𝑞, 𝑞𝑛+1)  на  ℬ 

𝐿𝑢𝑛+1
=   𝜉𝑢𝑛+1  + 𝑃𝑢 (1.27) 

Сега като вземем предвид интерпретацията на  𝑞𝑛+1  в (1.9) стигаме до извода, че фиксирането 

на  𝑞𝑛+1 означава фиксиране на положението на хващача в точка от кривата 𝛾(𝑞𝑛+1) . От друга 

страна фиксирането на стойността 𝑞𝑛+1  означава да пресечем многообразието ℬ с равнината    

𝑞𝑛+1 =  �̅�. Сечението на тази равнина с многообразието ℬ  е означено като ℬ𝑞𝑛+1
на Фигура 1.6. 

Това сечение се представя със следния израз:  

ℬ𝑞𝑛+1
=  {𝑞 ∈ 𝐼𝑛𝑡 𝑄𝑀: 𝐹(𝑞) −  𝛾(𝑞𝑛+1) = 0} (1.28) 

Следователно ℬ𝑞𝑛+1
 се състои от всички конфигурации 𝑞 на манипулатора, за които хващачът 

му има неизменно положение  𝛾( �̅�),   �̅�  ∈  [ 𝜆1,  𝜆2  ] в работното си пространство, където �̅� е про-

изволно избрана стойност на 𝑞𝑛+1  в интервала [ 𝜆1,  𝜆2  ]  . С други думи, сечението  ℬ𝑞𝑛+1
 на Фи-
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гура 1.6 е графично представяне на множество от  Конфигурации на Нулево пространство съот-

ветстващо на текущата стойност на 𝑞𝑛+1. На Фигура 1.6 са изобразени и множествата от Конфигу-

рации на Нулево пространство за  стойности  𝑞𝑛+1−∆  и 𝑞𝑛+1+∆  в околност на 𝑞𝑛+1. 

 

Фиг. 1.6. Визуализация на Конфигурации на Нулево пространство в процеса на движение 

По определение множеството от Конфигурации на Нулево пространство е гладко 𝑛 − 𝑚  мерно 

многообразие при положение, че Якобиянът 𝐽  има пълен ранг, равен на 𝑚 . 

От своя страна, свойството(1.26) на матрицата 𝑃 показва, че Нулевото пространство ℵ(𝐽) се 

явява тангенциално векторно пространство за елемент от множество Конфигурации на Нулево 

пространство, определено от 𝑞𝑛+1. Това означава, че всяко допустимо движение с тангенциален 

вектор �̇�∗ = (𝑃𝑢, 0  ) , което започва в някоя точка 𝑞∗ = (�̅�, �̅�)   с конфигурация  �̅� ∈  ℬ�̅�  ще про-

дължи да се извършва с конфигурации  𝑞 ∈  ℬ�̅� от същото  множество Конфигурации на Нулево 

пространство ℬ�̅� , определено от  сечението на равнината   𝑞𝑛+1 =  �̅�  с многообразието  ℬ. Като 

следствие, положението на хващача ще остане неизменно в точката 𝛾( �̅�) от работното пространс-

тво. Забелязваме, че в процеса на движение на манипулатора всяко Нулево пространство е свърза-

но със съответно на него множество от Конфигурации на Нулево пространство. 

Това позволява да направим следните изводи за това как да управляваме движението на мани-

пулатора в разширеното конфигурационно пространство.  

1. Векторът 𝜉𝑢𝑛+1 определя изцяло движението на хващача върху кривата γ при премества-

нето му от една точка до друга точка в работното пространство. 

2. Големината на скоростта на хващача и посоката му на движение върху кривата γ се опре-

деля изцяло от  𝑢𝑛+1. Колкото е по- голямо  𝑢𝑛+1, толкова по- голяма е скоростта на дви-

жение на хващача. 
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3. Когато  𝑢𝑛+1 < 0 , то хващачът ще се движи в посока  към началната точка на кривата  γ в 

работното пространство. 

4. В случай, че векторът  𝑃𝑢  е различен от нулевият вектор като в същото време приемем, че 

𝑢𝑛+1 = 0, то движението на манипулатора ще се сведе до промяна в конфигурацията на 

манипулатора без това да причини промяна в положението на хващача в работното прост-

ранство.  

5. Векторът 𝑃𝑢 служи за вътрешно преразпределяне на движението между ставните коорди-

нати. Този вектор, добавен  към вектора 𝜉𝑢𝑛+1, предизвиква  ефекта на гъвкавост в движе-

нието, характерен за антропоморфните движения. По този начин, част от движението на 

манипулатора се „разходва“ за преконфигурирането му. От визуализацията на Нулевото 

пространство следва, че компонентата 𝑃𝑢 не причинява промяна в големината или посока-

та на скоростта на хващача. 

Нека сега да разгледаме тангенциалното векторно пространство в дадена точка  𝑞∗ = (𝑞, 𝑞𝑛+1)   

от ℬ (Фиг. 1.6). Произволен вектор  𝑢∗ = (𝑢𝑇 , 𝑢𝑛+1)𝑇 от тангенциалното пространство в тази точ-

ка удовлетворява уравнението (1.21).  От друга страна всички допустими движения 𝑞∗(𝑡) на мани-

пулатора лежат върху ℬ .  Това позволява да интерпретираме  вектора  𝑢∗като средство за управ-

ление на тангенциалното векторно поле  върху ℬ в съответствие с определен критерий за качество. 

По този начин векторът на скоростта на допустимото движение  �̇�∗ = (�̇�𝑇 , �̇�𝑛+1)𝑇 може да се из-

рази в следната компактна форма: 

�̇�∗ = 𝐾�̂�𝑡  , 𝑡 ∈ [𝑡𝑜, 𝑡1 ] (1.29) 

където  �̂�𝑡 = (𝑢𝑇 , 𝑢𝑛+1)𝑇 ∶  ℬ → 𝑅𝑛+1 е непрекъсната, частично гладка векторна функция, 𝐾 е  

(𝑛 + 1) x (𝑛 + 1) блокова матрица със следната структура 

𝐾 =  [
𝑃 𝜉
0 1

] (1.30) 

Векторната функция  �̂�𝑡  се проектира в тангенциалното векторно пространство в точките на  ℬ 

посредством матрицата  𝐾. Следователно, изборът на векторната функция  �̂�𝑡  позволява да управ-

ляваме тангенциалното векторно поле върху  ℬ и в частност изпълнението на допустимите движе-

ния върху него.  

Системата обикновени диференциални уравнения (1.29) позволява  да се пресметне допустимо-

то движение 𝑞∗(𝑡) при зададена векторна функция �̂�𝑡. 

Определение 1.4 Векторната функция   �̂�𝑡  кинематично управление на допустимите движения.  

Кинематичното управление позволява да се решат важни за практиката задачи като намиране 

на оптимално по време допустимо движение, движение при зададен профил на скоростта на хва-

щача  [21] [34] [67] или  интегрален критерий за качество [71].  

Представянето на скоростта на допустимото движение във вида (1.29) съответства на възприе-

тия обектно-ориентиран подход за разграничение на отговорностите. Многообразието ℬ и вектор-

ната функция за управление отразяват двете основни групи от отговорности в разширеното кон-

фигурационно пространство, съответно областта на геометрията и областта на движението. Техни 

съответни аналози в работното пространство са съответно геометричната крива  𝛾 в (1.1) и функ-

цията на движение 𝜆 =  𝜆(𝑡) в (1.3). 

Визуализацията на Нулевото пространство и свързаното с него множество от Конфигурации на 

нулево пространство от конфигурации е възможна благодарение на приложения обектно-
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ориентиран подход и по- конкретно, на приложението на Принципа за разделение на отговорнос-

тите. Визуализацията е важна за разбиране на това как се осъществява движението на манипулатор 

с допълнителни степени на свобода. Получените резултати се съгласуват с изследвания на движе-

нието на манипулатор с допълнителни степени на свобода, получени по аналитичен начин. Нап-

ример, отдавна е ясно [40], че скоростите в Нулевото пространство водят до промяна в конфигура-

цията на манипулатора без това да се отразява на скоростта на хващача. Въз основа на това наб-

людение са предложени методи за заобикаляне на препятствия или избягване на препятствия. Съ-

щевременно, тези изследвания не използват пълноценно факта, че движението на хващача се из-

вършва върху геометричен обект, какъвто е геометричната крива 𝛾 . Поради това за тях остава 

скрит факта, че всяко Нулевото пространство има съответно на него множество от Конфигурации 

на нулево пространство, което от своя страна е разположено върху геометричен обект, гладкото 

многообразие ℬ. По същата причина тези методи не са в състояние да визуализират конфигураци-

ите, свързани с дадено Нулево пространство в процеса на движение на манипулатора.  

В следващите секции допълнително ще се възползваме от направените изводи и визуализацията 

на Конфигурации на нулево пространство, за да отчетем ограниченията в ставните координати и 

сингулярностите в Якобияна на манипулатора в процеса на управление на движението му по зада-

дена крива в работното пространство.  

1.2.6 Критерий за идентифициране на сингулярност на Якобия-

на 

Решението на обратната задача на кинематиката се основава на допускането, че Якобиянът на 

манипулатора има пълен ранг 𝑚 през цялото време на движение [72]. На практика, обаче, при уп-

равление на движението манипулаторът често попада в конфигурации 𝑞, за които 𝑟𝑎𝑛𝑘 𝐽(𝑞) < 𝑚. 

Това са така наречените сингулярни конфигурации на Якобияна. Поради това, сингулярностите на 

Якобияна са предмет на изследване и класифициране от много години  [20] [73]. Те представляват 

основно препятствие за намиране на ефективно решение на обратната задача на кинематиката в 

рамките на общ модел, използващ Якобияна на манипулатора. От гледна точка на математиката 

сингулярностите предизвикват прекъсване в законите за движение, които се получават като реше-

ние на обратната задача на кинематиката. Проблемът със сингулярностите има и интерпретация от 

гледище на механиката. Установено е, че в сингулярна конфигурация намалява броя на независи-

мите направления за преместване на хващача в работното пространство [40]. Това, че независими-

те направления за преместване на хващача на манипулатора намаляват в сингулярна конфигурация 

е още една причина да се изследват сингулярните конфигурации. [51]. Оттук произтичат и труд-

ностите по управление на робота при попадане в сингулярна конфигурация.  

Резултатите от изследванията в тази област могат да се обобщят като класифициране на сингу-

лярности, разработване на критерии за идентифицирането им и разработване на методи за избяг-

ването им [73]. В повечето случаи класифицирането на сингулярностите се извършва за конкретни 

манипулатори като например, PUMA 560 или ABB IRB 1400, при което резултатите от изследва-

нията зависят от символното представяне на правата кинематика [31] [74] [75]. Характерно е из-

ползването на индекса за манипулативност като мярка за близост до сингулярност с цел да се из-

бегне тази сингулярност [38]. В същото време е установено, че не всички сингулярности могат да 

бъдат избягнати и по- специално тези сингулярности, които са във връзка с параметрите, опреде-
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лящи ориентацията на хващача [20] [76]. Най- различни техники се предлагат за избягване на на-

мирането на обратната матрица или псевдообратната на Якобияна [40] [77]. Разложението по син-

гулярните стойности (Singular Value Decomposition, SVD) и скалирането на най- малките квадрати 

(Damped Least Squares, DLS) са едни от най- често срещаните  способи за решение на този проблем 

[25] [30] [39].  

Проблемът с преодоляването на сингулярностите на Якобияна е тясно свързан проблема за 

идентифицирането им в процеса на движение. Най- разпространен за тази цел е анализът на ин-

декса на манипулативност (manipulability index), въведен от Yoshikawa [38]. Този индекс се озна-

чава като  𝑤(𝑞) и се пресмята за всяка конкретна конфигурация по следната формула:  

𝑤(𝑞) =  √𝑑𝑒𝑡 [𝐽(𝑞)𝐽𝑇(𝑞)] (1.31) 

(Заб. Оригиналното означение за индекса на манипулативност е 𝜔(𝑞). Това означение е проме-

нено тук на 𝑤(𝑞), за да не се смесва с означението 𝜔 за ъглова скорост , въведено в предходните 

секции). Получената стойност за 𝑤(𝑞) се интерпретира като мярка за близост до сингулярна кон-

фигурация. Проблемът на анализа на манипулативност произтича от сложността за пресмятането 

на детерминантата в тази формула още при  𝑛 > 3, където с 𝑛 са означени степените на свобода на 

манипулатора. Този проблем не може да се избегне, дори и при представяне на Якобияна в сим-

волна форма. Най- големят недостатък на този анализ е, че той дава единствено индикативни 

(прогнозни) резултати за близост до сингулярност. Освен това той изисква пресмятането на детер-

минантата (1.31) на всяка стъпка от управлението, а това е доста неефективно. 

За точно идентифициране на сингулярност се използва разложението по сингулярните стойнос-

ти (Singular Value Decomposition). В известните литературни източници този метод се счита за 

най- надежден метод за числено определяне на ранга на Якобияна [20]. При установяване на син-

гулярна конфигурация с този метод, впоследствие се прилага метод за скалиране по най- малките 

квадрати (Damped Least Squares) с цел на избягването ѝ. Избягването на сингулярната конфигура-

ция при скалиране е за сметка на точността, с която се отследява зададената геометрична крива. 

От друга страна, приложението на комбинацията от SVD и DLS методите на всяка стъпка от уп-

равлението е крайно неефективно.  

Съществува също подход за по- точно идентифициране на сингулярностите е предварителното 

изработване на карта или съвкупност от карти (атлас) [20], на която се нанасят сингулярните кон-

фигурациите. Това, обаче, може да се направи само за конкретен манипулатор и изисква специа-

лен многомерен модел за ефективно съхранение и извличане на данните. 

Визуалното представяне (секция 1.2.5) на множеството ℬ𝑞𝑛+1
 на Конфигурациите на нулевото 

пространство позволява да приложим значително по- ефективен критерий за установяване на син-

гулярни конфигурация [65] [68]. Това множество е гладко многообразие, чиято размерност се оп-

ределя от ранга на 𝑛 х 𝑛 матрицата на проектора 𝑃 , дефинирана в (1.24). От дефиницията на мат-

рица 𝑃 следва, че нейният ранг е 𝑛 − 𝑚  за всяка конфигурация 𝑞 , за която Якобиянът има пълен 

ранг т.е.   𝑟𝑎𝑛𝑘 𝐽(𝑞) = 𝑚 . По тази причина, многообразието ℬ𝑞𝑛+1
 също има размерност  𝑛 − 𝑚  за 

всяка конфигурация 𝑞 , за която Якобиянът има пълен ранг. От друга страна, съществуват ефек-

тивни алгоритми за пресмятане на псевдообратната матрица на Якобияна, дори когато Якобиянът 

няма пълен ранг. Такъв например е, численият алгоритъм на Greville [78] [79].  Псевдообратната 

матрица при тези методи се пресмята като се използват наличните линейно независими колони в 

Якобияна. Поради това в сингулярна конфигурация пресметнатият Якобиян има ранг по- малък от 
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𝑚 и респективно рангът на матрицата на проектора  𝑃 се увеличава. Това позволява да изследваме 

поведението на ранга на матрицата на проектора 𝑃 в процеса на управление на движението дори и 

при достигане на сингулярна конфигурация. Остава отворен въпросът с какви средства да прес-

метнем ранга на тази матрица. 

За разлика от традиционния подход, който използва метода на SVD, предложният от автора на 

хабилитационния труд метод се основава на следните характерни свойства на проектора 𝑃:   

 Проекторът  𝑃 е симетрична 𝑛 × 𝑛 матрица 

 Удовлетворява свойството 𝑃2 = 𝑃  

Важно свойство в алгебрата на квадратните матрици е, че следата на такава матрица е инвари-

антна по отношение на смяната на базиса. Тогава Спектралната теорема в алгебрата [80] позволява 

да заключим, че   𝑃 има точно 𝑛 − 𝑘  ортонормални собствени вектора, където с 𝑘  е означен теку-

щия ранг на Якобияна  J. От това следва, че следата на матрицата 𝑃  трябва да е равна на 𝑛 − 𝑘 . 

Когато рангът на Якобиянът е пълен, то следата на матрицата 𝑃 трябва да е равна на 𝑛 − 𝑚 По 

този начин доказахме следното твърдение.  

Предложение 1.1 Якобиянът на манипулатора има пълен ранг, тогава и само тогава, когато следа-

та на матрицата на проектора  P равна на  𝑛 − 𝑚.  

Това предложение предоставя значително по- ефективен числов критерий за идентифициране 

на сингулярна конфигурация в сравнение с метода на SVD. По този начин се елиминира нуждата 

от оценка за близост до сингулярна конфигурация или съставяне на карти с местоположенията на 

сингулярности в работното пространство на манипулатора.  

Следствие  1.1 Една конфигурация  𝑞 е сингулярна конфигурация на Якобияна на манипулатора, 

тогава и само тогава, когато стойността на следата на проектора  𝑃  е по- голяма от  𝑛 − 𝑚. 

Прилагането на този критерий за сингулярност е естествено свързано с пресмятането на допус-

тимото движение с уравнението (1.29). Пресмятането на проектора 𝑃 и псевдообратната матрица 

на Якобияна 𝐽 са интегрална част от структурата на това уравнение. Поради това прилагането на 

критерия от Следствие 1.1 не добавя съществена изчислителна тежест към процедурата за управ-

ление на движението.   

1.2.7 Евристична процедура за “преминаване през“ сингуляр-

ност на Якобияна 

Предложение 1.1 и Следствие 1.1 позволяват да идентифицираме сингулярност на Якобияна в 

процеса на управление на движението. Да предположим, че е достигната сингулярна конфигура-

ция в процеса на управление на допустимото движение. За разлика от всички съществуващи мето-

ди, които се основават на избягване на сингулярности, тук ще представим, разработена от автора 

на хабилитационния труд, ефективна евристична процедура за „преминаване- през“ сингулярна 

конфигурация [65] [68]. Използваната методология се основава на приложението на Принципа за 

разделение на отговорностите [59] и Принципа на Лайбниц за непрекъснатостта [62].  

Предложеното решение се основава съществено на допускането, че сингулярната конфигурация 

е достигната при управление на допустимо движение (Определение 1.3). Това предположение не 

ограничава общността на разглеждане на проблема, понеже следва от естественото изискване за 

съвместимост на пространството на заданието с работното пространство на манипулатора (1.6). 

Няма нормална причина да изискваме манипулатор да изпълнява работна операция, която да нала-
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га реализации на положение и(или) ориентация на хващача, несъвместими с конструктивните  па-

раметри и ограничения на манипулатора. Съществуващата методология на  планиране и изпълне-

ние на работната операция е пригодена да отчита тези конструктивни параметри и ограничения  

[21] [22]. 

Нека е дадено движение на манипулатора , при което хващачът на манипулатора се движи вър-

ху геометричната крива 𝛾 в работното му пространство. Разглеждаме движението и геометричната 

крива като независими области на интерес от гледна точка на Принципа за разделение на отговор-

ностите. При това допустимото движение има два възможни изгледа, съответно в работното прос-

транство и в разширеното конфигурационно пространство. В работното пространство движението 

се представя с функцията на движение  𝑞𝑛+1(𝑡) и се осъществява върху геометричната крива 𝛾. В 

разширеното конфигурационно пространство движението се представя с допустимо движение 

𝑞∗(𝑡) = (𝑞(𝑡), 𝑞𝑛+1(𝑡))  и се осъществява върху геометричния обект, гладкото многообразие ℬ.  

За илюстрация да разгледаме манипулатора, изобразен на Фигура 1.7. Това е равнинен манипу-

латор от типа TRRR с четири степени на свобода (𝑛 = 4) и по задание хващачът му трябва да 

опише кривата 𝛾  и тогава 𝑚 = 2. Следователно това е манипулатор с допълнителни степени на 

свобода. По допускане, кривата 𝛾 е осъществима от хващача на манипулатора (Определение 1.1).  

Нека с помощта на Следствие 1.1 (секция 1.2.6) е идентифицирана сингулярна конфигурация за 

Якобияна на манипулатора в процеса на управление на допустимото движение. Такава е конфигу-

рацията 𝑂1 , 𝑂2, 𝑂3, 𝑂4 , изобразена на Фигура 1.6. Действително, моментното преместване на хва-

щача е ограничено единствено до 𝛿𝑧, докато в несингулярни конфигурации хващачът може да из-

вършва моментни премествания по две независими направления, 𝛿𝑥  и 𝛿𝑧. 

 

 
Фиг. 1.7 Пример за сингулярна конфигурация на манипулатор. 

Да означим с 𝛾(𝑞𝑛+1) положението на хващача в работното му пространство 𝑊 , което се дос-

тига със сингулярна конфигурация на манипулатора. Да изберем достатъчно малко 𝛿 > 0, така че 

точките 𝛾(𝑞𝑛+1−δ)  и 𝛾(𝑞𝑛+1+δ)  са достатъчно близки до точката 𝛾(𝑞𝑛+1), в която хващачът се по-

зиционира със сингулярна конфигурация. От допускането, че кривата 𝛾  е осъществима, следва че 

хващачът на манипулаторът може да продължи движението си по кривата 𝛾 . Действително, както 

се вижда на Фигура 1.7 скоростта на движение на хващача е колиниеарна с тангентата към кривата 

в точката 𝛾(𝑞𝑛+1).  В общия случая, от осъществимостта на кривата 𝛾 ще следва, че векторът на 
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скоростта на движение на хващача принадлежи на линейното пространство на независимите нап-

равления, които са възможни за реализация при сингулярност. От това следва, че съществува до-

пустимо движение 𝑞∗(𝑡) = (𝑞(𝑡), 𝑞𝑛+1(𝑡)) , което позволява на хващача да „премине- през“ сингу-

лярната конфигурация, вместо да я заобиколи и избегне. Това налага извода, че проблемът със 

сингулярността на Якобияна се поражда от математическия модел, използван за представяне и 

пресмятане на допустимото движение.  

Визуализацията на множеството на от Конфигурации на нулевото пространство помага да  раз-

берем как може да се коригира математическия модел и да  осъществим движение с „преминаване- 

през“ сингулярност. На Фигура 1.8 е показано допустимо движение 𝑞∗(𝑡) = (𝑞(𝑡), 𝑞𝑛+1(𝑡)), което 

е изглед в разширеното конфигурационно пространство на движението на хващача върху кривата 

𝛾 . За определеност, да означим с  𝑞(𝑠)  сингулярната конфигурация, с която хващачът достига точ-

ката  𝛾(𝑞𝑛+1) в работното пространство.  

 
Фиг. 1.8 "Преминаване-през" сингулярност в разширеното конфигурационно пространство 

Движението 𝑞∗(𝑡) = (𝑞(𝑡), 𝑞𝑛+1(𝑡))  се изпълнява върху ℬ  конфигурацията  (𝑞(𝑠), 𝑞𝑛+1) също 

принадлежи на ℬ. Забележете, че 𝑞∗(𝑡) преминава през множествата от Конфигурации на нулеви 

пространства ℬ𝑞𝑛+1−δ
 с размерност 𝑛 − 𝑚 преди да достигне точката (𝑞(𝑠), 𝑞𝑛+1).  Тези множества 

се израждат в точка при достигане на (𝑞(𝑠), 𝑞𝑛+1). В точката на сингулярност (𝑞(𝑠), 𝑞𝑛+1) танген-

циалното векторно поле на ℬ не е дефинирано. От Следствие  1.1 намираме, че е изпълнено  

𝑟𝑎𝑛𝑘 𝑃(𝑞(𝑠)) > 𝑛 − 𝑚. Фактически, намаляването на броя на независими възможни моментни 

премествания намира изражение в нарастване на размерността на Нулевото пространство. За раз-

лика от Нулевите пространства в несингулярните конфигурации, това Нулево пространство не е 

тангенциално към ℬ и не може да се използва за представяне на вектора на скоростта на допусти-

мото движение. От изводите, направени при визуализацията на множествата от Конфигурации на 

нулеви пространства(секция 1.2.7) следва, че нарастването на размерността на Нулевото простран-

ство в случая на сингулярност  (𝑞(𝑠), 𝑞𝑛+1), не влияе на движението на хващача върху кривата 𝛾. 

Да припомним, че векторите в Нулевото пространство не променят големината на скоростта и 

направлението на движение на хващача върху 𝛾 .  
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Визуализацията на множествата от Конфигурации на нулеви пространства(Фиг. 1.8) е сходна с 

графичния пример, използван от Лайбниц за илюстрация към Принципа за непрекъснатост [62]. В 

този пример Лайбниц разглежда две прави, пресечени под ъгъл различен от 450. При пресичането 

на тези прави с няколко други успоредни прави  се образуват отсечките  𝐴𝑖𝑂, 𝐵𝑖𝑂, 𝑖 = 1, 2, 3. От-

ношенията тези отсечки 
𝐴𝑖𝑂

𝐵𝑖𝑂⁄  , 𝑖 = 1, 2, 3  са очевидно равни и различни от единица, но дължи-

ните на тези отсечки стават равни на нула за правата, минаваща през т.𝑂. Тогава отношението на 

тези отсечки трябвало да има различна стойност от отношението на отсечките, образувани от пра-

ви, неминаващи през т.𝑂. Според въведения от Лайбниц Принцип за непрекъснатост следва да 

приемем, че стойността на отношението на отсечките се запазва и за случая на правата, премина-

ваща през т.𝑂  

 
Фиг. 1.9 Пример, илюстриращ Принципа за непрекъснатост. 

В контекста на Принципа за непрекъснатост може да интерпретираме сингулярността като 

“порта” между  две множества Конфигурации на нулеви пространства (Фиг. 1.8). Преминаването 

от едното в другото множество по подобие на примера от Фигура 1.9 е възможно само, ако се пре-

мине през сингулярността. Този феномен е забелязан и от други автори [51](стр. 29).  

Следователно, неопределеното тангенциалното векторно поле в (𝑞(𝑠), 𝑞𝑛+1)  може да заменим 

по непрекъснатост с тангенциалното векторно поле в точка  (𝑞, 𝑞𝑛+1)   от ℬ , намираща се в доста-

тъчно близка околност на (𝑞(𝑠), 𝑞𝑛+1) и такава, че Якобиянът има пълен ранг в 𝑞,   𝑟𝑎𝑛𝑘 𝐽(𝑞) = 𝑚. 

Това означава при преминаване през „портата“ (сингулярност) да запазим по непрекъснатост ско-

ростта на допустимото движение същата, каквато е била в достатъчно близка околност преди нав-

лизане в сингулярността. Наистина, една малка вариация на конфигурацията 𝛿𝑞∗(𝑠) =

(𝛿𝑞(𝑠), 𝛿𝑞𝑛+1) в разширеното конфигурационно пространство ще доведе до свързано с това пре-

местване  𝛿𝛾 на хващача в работното пространство върху 𝛾 съответстващо на вариацията   𝛿𝑞𝑛+1. 

От допускането, че кривата  𝛾 е осъществима крива (Определение 1.1) следва, че преместването  

𝛿𝛾 ще принадлежи на линейното пространство от независими елементарни премествания в работ-

ното пространство, допустими за дадената сингулярност. 
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Да разгледаме също частния случай, когато точките от  цял сегмент на кривата 𝛾 е се реализи-

рат със сингулярни конфигурации, където началната точка от кривата също се реализира със син-

гулярна конфигурация. В този случай, кинематично управление от вида �̂�𝑡 = (𝑜𝑇 , 𝑢𝑛+1)𝑇 за урав-

ненията (1.29) на допустимото движение в сингулярните конфигурации ще гарантира движение на 

хващача кривата  𝛾 при допускането за осъществимост на тази крива. Наистина в този случай 

уравненията (1.29) придобиват вида 

�̇�∗ = ⌈
𝜉𝑢𝑛+1

𝑢𝑛+1
⌉ , 𝑡 ∈ [𝑡𝑜, 𝑡1 ] (1.32) 

Верността на твърдението следва от изводите (извод No. 1), направени при визуализацията на 

множествата от Конфигурации на нулево пространство.  

Този резултат може да се приложи за решаване на проблема със сингулярности при манипула-

торите без допълнителни степени на свобода (𝑛 = 𝑚). Такава процедура следва също и Принципа 

за непрекъснатост, където Лайбниц разглежда равенството като частен случай на неравенство. 

Действително, вместо обратната матрица на Якобияна може да сметнем псевдообратната матрица 

на Якобияна в сингулярна конфигурация на манипулатор без допълнителни степени на свобода 

[78] [79]. Тогава управлението във вида (1.32) ще гарантира „преминаване- през“ сингулярност и в 

този случай отново при естественото допускане, че кривата 𝛾 е осъществима в работното прост-

ранство на манипулатора.  

В заключение отново ще обърнем внимание, че получените резултати произтичат от приложе-

нието на обектно-ориентирания подход за разделение на отговорностите. По подобие на визуали-

зацията на Конфигурациите на нулевото пространство важно е разграничението между движение и 

геометрия. Това позволява да коригираме математическия модел за управление на движението в 

съответствие с естествената реализация на движението като използваме Принципа за непрекъсна-

тост. В действителност, сингулярността на Якобияна в основата си е математически проблем, 

дължащ се на избрания модел за представяне на движението. Сингулярността не означава, че дви-

жението на манипулатора се блокира въобще и сингулярностите непременно трябва да се избяг-

ват. При положение, че е зададено осъществимо движение в работното пространство, то може да 

се осъществи, дори и със сингулярни конфигурации. Това се потвърждава от практическия опит и 

физическите наблюдения. Предложената процедура за „преминаване-през“ сингулярност коригира 

по естествен начин установения модел за управление на движението в съответствие с фактите от 

реалния живот. 

1.2.9 Числови резултати от компютърни експерименти 

В тази секция ще разгледаме примери, получени с програма на обектно-ориентиран език 

(C#.NET) при реализация на обектно-ориентиран подход за кинематично управление на манипула-

тор с допълнителни степени на свобода. Това включва приложение на алгоритъма за пресмятане 

на Якобияна на манипулатора, псевдообратната му матрица, матрицата на проектора и следата на 

матрицата на проектора при идентифициране на сингулярни конфигурации. За пример е използван 

манипулатора на индустриален робот MERLIN. Това е манипулатор със шест степени на свобода 

(𝑛 = 6), чиито структурни параметри са показани в Таблица 1.1. 
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Пример с несингулярна конфигурация  

Нека да разгледаме конфигурацията  (0, −
2𝜋

3
,

𝜋

3
, 0, 0, 0) на манипулатора на робота MERLIN, 

показана на Фигура 1.10. Тази конфигурация на манипулатора не е сингулярна. Хващачът може да 

извършва елементарни премествания във всяко от трите координатни направления 𝑥, 𝑦, 𝑧 , както и 

да извършва завъртания около единичните вектори на тези направления. 

 

Фиг. 1.10 Несингулярна конфигурация на манипулатор 

Нека този манипулатор извършва зададена операция, изискваща отследяване на геометрична 

крива в тримерното пространство(𝑚 = 3). Манипулаторът има 3 допълнителни степени на свобо-

да в контекста на това задание  и поради това Якобиянът ще е матрица 3 х 6  , псевдообратната 

матрица ще е  матрица 6 х 3, а проекторът ще е матрица  6 х 6.  На Фигура 1.11 са показани резул-

татите от пресмятанията на тези матрици. Вижда се, че при несингулярна конфигурация Якобияна 

има 3 независими реда, от което следва, че хващачът може да извършва 3 независими моментни 

премествания при разглежданата конфигурация. Следователно Якобиянът има пълен ранг  равен 

на 3 в тази конфигурация Тези резултати потвърждават, изведения критерий за сингулярност на 

конфигурация (Предложение 1.1)- следата на матрицата на проектора е точно равна на разликата 

между степените на свобода и текущия ранг на Якобияна (Trace = 3). 

Нека сега да допуснем, че тази работна операция изисква хващачът да има точно определена 

ориентация в точките от геометричната крива. Нека тази ориентация се определя с ъглите на за-

въртане около осите x   и  y. По този начин, параметрите на пространството на заданието става 5 и 

манипулаторът ще има една степен на свобода. В този случай Якобиянът ще е матрица 5 х 6  , 

псевдообратната матрица ще е  матрица 6 х 5, а проекторът ще е матрица  6 х 6.  На Фигура 1.12 са 

показани резултатите от пресмятанията на тези матрици. В този случай, Якобиянът има пълен 

ранг, равен на 5 и получените резултати са отново в съответствие с Предложение 1.1. Разликата 

между степените на свобода и текущия ранг на Якобияна е равна на следата на проектора (Trace = 

1). 
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Фиг. 1. 11 Следа на проектора в несингулярна конфигурация при отследяване на положение 

  

Фиг. 1.12 Следа на проектора в несингулярна конфигурация при отследяване на положение и 

ориентация 
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Пример на сингулярна конфигурация  

Нека да разгледаме сингулярната конфигурация   (0, −
𝜋

2
, 0, 0, 0, 0) на манипулатора на робота 

MERLIN, показана на Фигура 1.13. Тази конфигурация на манипулатора е сингулярна. Хващачът 

може да извършва елементарни премествания единствено във вертикално и хоризонтално направ-

ление, както и да извършва завъртане около единичните вектори  x  и  y, фиксирани в хващача. 

 

Фиг. 1. 13 Сингулярна конфигурация на манипулатор 

Нека по подобие на предишния пример, манипулаторът да извършва зададена операция, изиск-

ваща отследяване на геометрична крива в тримерното пространство(𝑚 = 3). Манипулаторът има 3 

допълнителни степени на свобода в контекста на това задание  и поради това Якобиянът ще е мат-

рица 3 х 6  , псевдообратната матрица ще е  матрица 6 х 3, а проекторът ще е матрица  6 х 6.  На 

Фигура 1.14 са показани резултатите от пресмятанията на тези матрици. От тези числови резулта-

ти е видно, че при  сингулярна конфигурация Якобиянът има само 2 независими реда, съответст-

ващи на направленията, в които може да извършва елементарни премествания в тази конфигура-

ция от ставни координати. Това са направлението по остта z  и направлението по оста  y. Следова-

телно Якобиянът няма пълен ранг, рангът му е  равен на 2 в тази конфигурация Тези резултати 

потвърждават, изведения критерий за сингулярност на конфигурация (Предложение 1.1)- следата 

на матрицата на проектора е точно равна на разликата между степените на свобода и текущия ранг 

на Якобияна (Trace = 4). 

Нека сега да разгледаме тази сингулярна конфигурация в контекста на  работна операция изис-

кваща хващачът да има точно определена ориентация в точките от геометричната крива. Нека тази 

ориентация се определя с ъглите на завъртане около осите x   и  y. По този начин, параметрите на 

пространството на заданието става 5 и манипулаторът ще има една степен на свобода. В този слу-

чай Якобиянът ще е матрица 5 х 6  , псевдообратната матрица ще е  матрица 6 х 5, а проекторът ще 

е матрица  6 х 6.  На Фигура 1.15 са показани резултатите от пресмятанията на тези матрици. В 

този случай, Якобиянът няма пълен ранг. Този ранг е равен на 4, понеже в тази сингулярна конфи-

гурация за възможни само две елементарни премествания и по две елементарни завъртания около 

осите x  и  y.  
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Фиг. 1. 14 Следа на проектора в сингулярна конфигурация при отследяване на положение 

 

Фиг. 1. 15 Следа на проектора в сингулярна конфигурация при отследяване на положение и 

ориентация 
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Получените резултати  отново потвърждават теоретичните изводи на Предложение 1.1. Разли-

ката между степените на свобода и текущия ранг на Якобияна е равна на следата на проектора 

(Trace = 2). 

Тези резултати представляват интерес и поради това, че демонстрират възможността да се 

пресметне псевдообратната матрица на Якобияна в сингулярна конфигурация. Повечето от същес-

твуващите публикации използват довода, че псевдообратната матрица не може да се пресметне в 

сингулярна конфигурация като обосновка за предлагане на метод за избягване на сингулярност. 

Тук показваме несъстоятелността на този аргумент. Предложената реализация за пресмятане на 

псевдообратната матрица се основава на алгоритъма та Greville [78] [79]. По този начин се избягва 

използването на числени методи от групата на SVD.  

Числените резултати позволяват да се установи още един важен извод. Директно се проверява, 

че така пресметнатата псевдообратна матрица в сингулярна конфигурация има всички свойства по 

определение за Moore-Penrose псевдообратна матрица [60] [61]. Така например, произведението на 

матрицата на проектора, умножен по псевдообратната матрица е матрица, чиито всички елементи 

са тъждествено равни на нула. Оттук може да се направи извода, че решенията на (1.11) се предс-

тавят във вида (1.23) дори и в случай на сингулярна конфигурация, където тангенциалното прост-

ранство на ℬ не е дефинирано. При това  непосредствено сравнение на числените резултати за 

проектора съответно на Фигури 1.11- 1.14 и Фигури 1.12- 1.15, показва, че размерността на Нуле-

вото пространство се увеличава при сингулярна конфигурация. Това е интересен феномен, който 

ще бъде предмет на допълнително изследване. 

1.2.8 Отчитане на ограниченията в ставните координати 

Ограниченията в ставните координати са част от конструктивните характеристики на манипу-

латорите на индустриалните роботи. Поради това е важно управлението на движението на мани-

пулатора да отчита тези ограничения. Необходимостта да се отчитат тези ограничения възниква, 

както при изпълнение на обикновени манипулационни задачи, така и при преодоляване на препят-

ствия в работното пространство на манипулатора. Особен интерес в този случай предизвикват ма-

нипулаторите с допълнителни степени на свобода във връзка с възможностите, които предоставя 

Нулевото пространство за промяна в конфигурацията на манипулатора без да се променя положе-

нието и ориентацията на хващача. Тези манипулатори могат да променят конфигурацията си по 

подобие на човешката ръка, когато някоя от ставните координати достигне ограничение на движе-

нието си. Моделирането на такъв вид движение е проблем, който все още е недостатъчно изслед-

ван в научната литература. 

В тази секция е представен модел, разработен от автора на хабилитационния труд, за отчитане 

на ограниченията в ставните координати при управление на движението на манипулатор с допъл-

нителни степени на свобода по зададена геометрична крива. За определеност нека е зададена ма-

нипулационна задача с осъществима геометрична траектория 𝛾 (1.1) и манипулатор с допълнител-

ни степени на свобода, чиито конструктивни ограничения за изменение на ставните координати са 

зададени с (1.4). Да означим с  𝐶𝑙 ℬ и  𝐹𝑟 Q съответно затворената обвивка на  ℬ и границата на 

разширеното конфигурационно пространство Q. Когато  сечението на тези две множества е праз-

ното множество, т.е.  𝐶𝑙 ℬ ∩  𝐹𝑟 Q  =  ∅, тогава всички допустими движения 𝑞∗(𝑡) =
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 (𝑞(𝑡), 𝑞𝑛+1(𝑡))  ∈  ℬ удовлетворяват  ограниченията, наложени на изменението на ставните коор-

динати (1.4).   

Определение 1.5 Допустимите движения 𝑞∗(𝑡) = (𝑞(𝑡), 𝑞𝑛+1(𝑡)) ∈  ℬ , чиито  компоненти 𝑞(𝑡)   

удовлетворяват съответно ограниченията (1.4), а  𝑞𝑛+1(𝑡) ∈ 𝛬 , ще наричаме валидни движения на 

манипулатор с допълнителни степени на свобода при движение на хващача върху зададена гео-

метрична крива γ в работното пространство на манипулатора.  

Допустимите движения се получават като решения на системата диференциални уравнения 

(1.29) при кинематично управление в съответствие  с избран критерий за качество на движението. 

Нека да предположим, че е изпълнено 

𝐶𝑙 ℬ ∩ 𝐹𝑟 𝑄 ≠  ∅  (1.33) 

В резултат на избраното управление допустимо движение достигне множеството 𝐶𝑙 ℬ ∩  𝐹𝑟 Q  

и така то може да наруши конструктивните ограничения (1.4) за изменение на ставните координа-

ти и да се превърне в невалидно движение. Такова движение на манипулатора не може да се реа-

лизира в реални условия. Този проблем поражда необходимостта за коригиране на кинематичното 

управление по такъв начин, че движението на хващача да се реализира с валидно допустимо дви-

жение на манипулатора. Основната хипотеза е, че валидното допустимо движение може да се реа-

лизира като се използват Конфигурации на нулевото пространство на манипулатора за осъществя-

ване на зададеното движение на хващача. Това позволява управлението на движение на манипула-

тор с допълнителни степени на свобода да отчита ограниченията в ставните координати без да 

прекратява изпълнението на зададената манипулационна задача. 

Предложеният модел се отличава от съществуващите в научната литература със следните две 

особености [36] [81] [82]. За разлика от известните модели този модел е изграден въз основа на 

обектно-ориентиран подход. Идеята е сложността на модела да се редуцира като системния модел 

се раздели на части, които не са тясно свързани (tightly coupled). Това позволява да се получи ки-

нематично управление на допустимите движения, което да разшири приложението на уравненията 

(1.29) при необходимост от отчитане на ограниченията на ставните координати. От гледна точка 

на софтуерната реализация това спомага за използване на шаблони от софтуерното инженерство 

като например, шаблона Стратегия (Strategy) [11], за смяна на управлението при достигане на ог-

раничение в ставните координати. Друга важна особеност е приложението на теорията на хлъзгащ 

режим за отчитане на ограниченията в ставните координати [63]. Обектно-ориентираният подход 

спомага да се идентифицират характерни за приложението на тази теория „повърхнини на превк-

лючване“ (switching surfaces) в разширено конфигурационно пространство. Кинематичното управ-

ление се превключва в хлъзгащ режим посредством векторна компонента, която по естествен на-

чин води до преразпределяне на движението при достигане на някое ограничение в ставните коор-

динати. Тази векторна компонента се извежда с помощта на апарата на методи за оптимизиране 

във векторни пространства [61] [60].  

За разлика от други методи за решаване на тази задача като например, SNS алгоритъмът за 

„Насищане на движението в Нулевото пространство“ (“Saturation in Null space”) [49] [37] [42] не е 

необходимо да се въвежда евристичен способ за изкуствено блокиране на движение в ставна връз-

ка на манипулатора, което да доведе до преразпределяне на движението й между другите ставни 

връзки като се използват конфигурации от нулевото пространство. В предложеното решение се 

извършва директно пресмятане на компонентата на кинематичното управление, която е нужна за 
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изпълнение на „вътрешно движение“ (internal motion”) в множеството от Конфигурации на нуле-

вото пространство  на манипулатор с допълнителни степени на свобода с цел преодоляване на ог-

раничение в ставните координати. Важно предимство на това решение в сравнение със съществу-

ващите е, че отчитането на ограниченията в ставните координати се съчетава с основния критерии 

за качество на движение, използван за управление на движението във вътрешността на интервали-

те за изменение на ставните координати. Това е съществена разлика, защото съществуващите  ме-

тоди разглеждат движението при достигнато ограничение на ставна координата отделно от движе-

нието на манипулатора. Поради това при тези методи не може да се премине непрекъснато и глад-

ко от движение, започнало във вътрешността на изменение на ставните координати, към движение 

в режим на отчитане на ограничения в ставните координати.  

Изграждането на модела за движение в режим на отчитане на ограниченията в ставните скорос-

ти ще представим в три части. Първоначално въвеждаме точност за гладка апроксимация на огра-

ниченията на ставните координати с квазиелиптични цилиндри в разширеното конфигурационно 

пространство. В следващата част използваме квазиелиптичните цилиндри в качеството им на гео-

метрични повърхнини на превключване и дефинираме хлъзгащ режим на кинематично управление 

на движението в сечението на тези повърхнини с гладкото многообразие ℬ. Накрая изследваме 

условията за гладко преминаване на допустимото движение в хлъзгащ режим, извеждаме критерий 

за гладкост на преход в хлъзгащ режим и моделираме кинематично управление на движението, 

което реализира изведения критерий за гладкост.  

1.2.8.1 Точност за гладка апроксимация на ограниченията на 

ставните координати  

Валидните движения в разширеното конфигурационно пространство не могат да напускат по-

върхнината на 𝐹𝑟 Q. Тази повърхнина представлява правоъгълна призма, чиято височина е ориен-

тирана по направление на единичния вектор на координатата  𝑞𝑛+1 в разширеното конфигураци-

онно пространство. Аналитичното представяне 𝐹𝑟 Q има следния вид: 

𝑔𝑜(𝑞∗) = (−1)𝑛+14 ∏ 𝑠𝑖(𝑞∗)𝑛
𝑖=1 , 𝑞∗ ∈  𝑄𝑀 𝑥 𝑅 (1.34) 

където 𝑠𝑖(𝑞∗) = (𝑞𝑖 − 𝑎𝑖)(𝑞𝑖 − 𝑏𝑖 )/(𝑎𝑖 −  𝑏𝑖 )2, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛. От (1.34) следва, че за всяко валидно 

движение 𝑞∗(𝑡)  е изпълнено 0 ≥ 𝑔𝑜(𝑞∗) ≥ −1. Същевременно, 𝐶𝑙 ℬ ∩ 𝐹𝑟 Q  се представя като 

сечение на  ℬ с повърхнините 𝑠𝑖
−1(0) ∩ 𝑠𝑗

−1(0)  за   𝑖 ≠ 𝑗 , а то не е празното множество по до-

пускане (1.33). Причината е, че правоъгълната призма, представяща 𝐹𝑟 Q  , не е гладка повърхност. 

От друга страна, може лесно да се съобрази, че това сечение не е гладко многообразие върху ℬ. 

Това затруднява пресмятането на  допустимите движения като  𝑞∗(𝑡) като решение на уравненията 

(1.29), когато те достигнат точките от това сечение върху ℬ. Причината е, че уравненията (1.29)  

бяха изведени при предположение за гладкост на ℬ.  

С цел да запазим същия модел за пресмятане на допустимите движения ще апроксимираме 

𝐹𝑟 Q с гладка повърхности. Да разгледаме елиптичния цилиндър  със следното аналитично предс-

тавяне:  

𝑔1(𝑞∗) =  ∑  ((2𝑞𝑖 − 𝑎𝑖 − 𝑛
𝑖=1 𝑏𝑖)/(𝑎𝑖 − 𝑏𝑖))2 − 1 , 𝑞∗ ∈  𝑄𝑀 𝑥 𝑅 (1.35) 

По подобие на правоъгълната призма (1.34) оста на този елиптичен цилиндър е успоредна на 

единичния вектор на координатата 𝑞𝑛+1 в разширеното конфигурационно пространство. Лесно се 
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съобразява, че елиптичният цилиндър (1.35) е вписан в правоъгълната призма (1.34). Освен това, 

всяко допустимо движение 𝑞∗(𝑡), ограничено от този цилиндър удовлетворява неравенствата 

0 ≥ 𝑔1(𝑞∗(𝑡)) ≥ −1. Това позволява да дефинираме гладка апроксимация  на 𝐹𝑟 Q  посредством 

квазиелиптични цилиндри  𝑔𝑟
−1(0)  представени по следния начин: 

𝑔r(𝑞∗) = (1 − 𝑟)𝑔0(𝑞∗) + 𝑟 𝑔1(𝑞∗), 𝑟 ∈ (0, 1] (1.36) 

Квазиелиптичният цилиндър  𝑔𝑟
−1(0)  се „раздува“  и приема формата на правоъгълната приз-

ма (1.34), при  𝑟 клонящо към 0. Този цилиндър се смалява и приема формата на елиптичния ци-

линдър (1.35) при  𝑟 клонящо към 1.  Фигура 1.16  интерпретира проекция на (1.35) в 𝑄𝑀 при 𝑛 = 2  

и в този случай дава визуална представа за трансформацията на елипса в правоъгълник. 

 
Фиг. 1.16 Гладка апроксимация с квазиелипсоиди 

Да разгледаме произволна намаляваща числова редица,  клоняща към нула. Такава е например, 

редицата 𝑟𝑘 =
1

2𝑘 , 𝑘 = 1, 2, …  ∞. По този начин получаваме редица от квазиелиптични цилиндри 

𝑔𝑟𝑘
−1(0), които постепенно трансформират елиптичния цилиндър  𝑔1

−1(0) в правоъгълната приз-

ма(1.34), представяща 𝐹𝑟 Q. Следователно, можем да разглеждаме квазиелиптичният цилиндър   

ℰ =  𝑔𝑟𝑘
−1(0) като гладка апроксимация на 𝐹𝑟 Q за достатъчно голяма стойност на 𝑘.  

Всяка апроксимация се характеризира с точност на апроксимацията. Разликата в обемите на 

(1.34) и (1.36) дава интуитивна представа за точността на апроксимация при избрано 𝑟 ∈ (0, 1] . 

Пресмятането на тези обеми в 𝑛 − мерното пространство не е така просто и в крайна сметка не е 

практически приложимо [83]. Поради това, тук ще въведем критерий за апроксимация, който лес-

но може да се приложи на практика.  

Нека е зададено число 휀  , което удовлетворява изискването 1 > 휀 > 0  и да разгледаме точката 

𝑞𝜀
∗ = (𝑞𝜀  , 0)  с координати : 

𝑞𝜀,𝑖 =  𝑎𝑖 +  휀 ∗
𝑏𝑖− 𝑎𝑖

2
,   𝑖 = 1, 2, …  𝑛  (1.37) 

По построение тази точка се намира близко до ръб на правоъгълната призма (1.34) при доста-

тъчно малко 휀. Точката 𝑞𝜀
∗  служи като индикатор за степента на „раздуване“ на елипсоида (1.35). 

По зададена стойност на 휀 може да намерим стойност на 𝑟 ∈ (0, 1], за която квазиелиптичния ци-

линдър(1.36) се е „раздул“ , така че тази точка се намира в близка околност 1 > 𝛿 > 0   от повърх-

нината квазиелиптичния цилиндър, т.е. |𝑔𝑟𝑘
(𝑞𝜀

∗)|  ≤ 휀. Без ограничение на общността, в практи-

чески приложения може да приемем, че 𝛿 =   휀 . 
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Определение 1.6 Положителната стойност 휀 ще наричаме точност на гладка апроксимация на 

𝐹𝑟 Q с квазиелиптични цилиндри. 

Този критерий за задаване на точност на апроксимация може лесно да се реализира програмно. 

Действително, при зададено 휀 може да построим намаляващата числова редица 𝑟𝑘 =
1

2𝑘 , 𝑘 = 1, 2, … 

Тогава, ще съществува k ̅ , такова че за всяко  𝑘 >  k ̅ e изпълнено  |𝑔𝑟𝑘
(𝑞𝜀

∗)| <   휀  .  По този начин 

при 𝑟 =  𝑟�̅�  намираме квазиелиптичен цилиндър  ℰ  (1.36), който е достатъчно близко до точката  

𝑞𝜀
∗ и така удовлетворява зададената точност на апроксимация. 

Пример за пресмятане на точността на апроксимация 

Да разгледаме в качеството на пример манипулатора показан на Фигура 1.3. За определеност 

ще приемем следните ограничения на ставните координати: 

Звено No. 𝑎𝑖 [rad 𝑏𝑖 [rad 

1 0 π/2 

2 0.698192 2.268928 

3 0.872665 2.443462 

4 -1.8325965 1.832596 

5 -0.698192 π/2 

6 -0.698192 π/2 

Таблица 1. 2 Ограничения в ставните координати на манипулатор MERLIN 

Така при зададени стойности за точност за гладка апроксимация  휀 получаваме следните стой-

ности за параметъра на трансформация 𝑟 

Точност за гладка апроксимация  𝜺 Параметър на трансформация 𝒓 

0.1 0.015625 

0.01 0.001953125 

0.001 0.0001220703125 

0.0001 1.52587890625E-05 

Таблица 1. 3 Приложение на точност за гладка апроксимация 

1.2.8.2  Кинематично управление в хлъзгащ режим  

Повърхнината на квазиелиптичния цилиндър  ℰ  е изпъкнала  и има нормален вектор  𝑛∗ =

(𝑛𝑇 , 0)𝑇 , който е насочен навън от повърхността  ℰ. Този вектор е ортогонален на тангенциалното 

векторно пространство във всяка точка от тази повърхност. Да означим с  𝑇𝑞∗(ℰ)  и  𝑇𝑞∗(ℬ) танген-

циалните векторни пространства съответно на повърхнините  ℰ  и  ℬ в  точките 𝑞∗  от сечението 

им,  𝑞∗  ∈ 𝐶𝑙ℬ ∩  ℰ.  

Да предположим, че  𝑇𝑞∗(ℰ) ⊅ 𝑇𝑞∗(ℬ)  и  𝑛∗𝑇�̇�∗  > 0  . Тогава, лесно се установява, че траекто-

рията на допустимото движение ще пресече ℰ и няма да бъде валидно движение на манипулатора. 
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Да разгледаме уравненията (1.29) на кинематично управление, където матрицата 𝐾 е дефинирана в 

(1.30). 

Предложение 1.2  Необходимо и достатъчно условие да е изпълнено  𝑇𝑞∗(ℰ) ⊅ 𝑇𝑞∗(ℬ)  в точките 

от сечението  𝑞∗  ∈ 𝐶𝑙 ℬ ∩  ℰ  е векторът  𝐾𝑇𝑛∗ = ((𝑃𝑛)𝑇, 𝜉𝑇𝑛)𝑇 да е ненулев. 

Доказателство. Да допуснем, че  𝐾𝑇𝑛∗  е ненулевият вектор и е изпълнено 𝑇𝑞∗(ℰ) ⊃ 𝑇𝑞∗(ℬ).  От 

дефиницията на кинематичното управление (1.29) следва, че  𝐾𝑣∗  ∈  𝑇𝑞∗(ℬ) за произволен вектор 

𝑣∗ ∈  𝑅𝑛+1. Понеже 𝑞∗  ∈ 𝐶𝑙 ℬ ∩  ℰ и  𝑛∗  е нормален вектор на ℰ в тази точка , то 𝑛∗𝑇𝐾𝑣∗ = 0.  

Обратно, нека допуснем, че 𝑇𝑞∗(ℰ) ⊅ 𝑇𝑞∗(ℬ) и нека  𝐾𝑇𝑛∗ е нулевият вектор. Тогава 𝑛∗𝑇𝐾𝑣∗  

също е нула за произволно  𝑣∗ ∈  𝑅𝑛+1.  Същевременно, 𝐾𝑣∗ е произволен вектор от  тангенциал-

ното пространство  𝑇𝑞∗(ℬ). Така от   𝑛∗𝑇𝐾𝑣∗ = 0 следва, че  𝑇𝑞∗(ℰ) ⊃ 𝑇𝑞∗(ℬ) това противоречи на 

първоначалното допускане, че 𝑇𝑞∗(ℰ) ⊅ 𝑇𝑞∗(ℬ). 

Предложение 1.2 позволява да дефинираме кинематичното управление в случая, когато е из-

пълнено  условието 𝑇𝑞∗(ℰ) ⊅ 𝑇𝑞∗(ℬ) , така че да бъдат отчетени ограниченията в ставните коорди-

нати.  

Като следствие от Предложение 1.2 получаваме следното  твърдение. 

Следствие 1.2.  Ако тангенциалните пространства  𝑇𝑞∗(ℰ)  и 𝑇𝑞∗(ℬ) съвпадат при  𝑞∗  ∈ 𝐶𝑙 ℬ ∩  ℰ, 

то 𝐾𝑇𝑛∗ е нулевият вектор.  

Да разгледаме повърхностите ℬ и ℰ отделно от допустимите движения в съответствие с възпри-

етия подход да разграничаваме геометрия от движение представители на различни отговорности 

(Фиг. 1.17). Тези повърхнини могат да се интерпретират като повърхности на прекъсване в теория-

та на хлъзгащия режим [63]. Действително, нека допустимото движение достигне точките 𝑞∗  ∈

𝐶𝑙 ℬ ∩  ℰ от сечението на тези две повърхнините с вектор на  скоростта �̇�∗, такъв  че 

𝑛∗𝑇�̇�∗ > 0 (1.38) 

Тогава 𝑇𝑞∗(ℰ) ⊅ 𝑇𝑞∗(ℬ) и  допустимото движение ще пресече повърхността на ℰ. Като вземем 

предвид, че ℰ представлява апроксимация за ограниченията в ставните координати, то това озна-

чава тези ограничения ще се нарушават в този случай. Причината за това е, че векторът на ско-

ростта  �̇�∗ има компонента, която е ортогонална на  𝑇𝑞∗(ℰ). Ако извадим от вектора  �̇�∗ тази негова 

компонента и получения вектор дефинираме като вектор на скоростта на допустимото движение, 

то допустимото движение ще се „хлъзне“ по сечението на повърхнините ℬ и ℰ  и ограниченията в 

ставните координати няма да бъдат нарушени.  

Определение 1.7 Кинематичното управление, при което допустимото движение се изпълнява в 

сечението на повърхнините на превключване ℬ и ℰ ще наричаме кинематично управление в хлъз-

гащ режим. 

Определение 1.8 Условието  (1.38), при което кинематичното управление преминава в хлъзгащ 

режим в точките от сечението на повърхнините на превключване ℬ  и ℰ  ще наричаме условие за 

превключване в хлъзгащ режим. 

От Предложение 1.2 намираме, че векторът 𝜂 =  
𝐾𝑇n∗

‖𝐾𝑇n∗‖
2 𝑛∗𝑇𝐾�̂�𝑡, е добре дефиниран за точките 

𝑞∗  ∈ 𝐶𝑙 ℬ ∩  ℰ при 𝑇𝑞∗(ℰ) ⊅ 𝑇𝑞∗(ℬ). Тогава, когато е изпълнено условието за превключване, ки-

нематичното управление в хлъзгащ режим може да се дефинира по  следния начин(Фиг. 1.17): 
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�̇�𝑠𝑚
∗ = 𝐾(�̂�𝑡 −

𝐾𝑇n∗

‖𝐾𝑇n∗‖
2 𝑛∗𝑇𝐾�̂�𝑡  ), 𝑡 ∈ [𝑡𝑜, 𝑡1 ] (1.39) 

 

Фиг. 1.17 Хлъзгащ режим на управление в сечението на повърхнини на прекъсване. 

Непосредствено може да се установява, че 𝑛∗𝑇�̇�𝑠𝑚
∗    е нула. Следователно, векторът  �̇�𝑠𝑚

∗  при-

надлежи на сечението 𝑇𝑞∗(ℰ) ∩ 𝑇𝑞∗(ℬ)  в точките 𝑞∗  ∈ 𝐶𝑙 ℬ ∩  ℰ  и интегралните криви на допус-

тимото движение (1.39) са валидни движения на манипулатора.  

Да разгледаме също случая, когато  в точките 𝑞∗ ∈  𝐶𝑙 ℬ ∩  ℰ е изпълнено 

𝑛∗𝑇�̇�∗ ≤ 0  (1.40) 

Тогава  𝑇𝑞∗(ℰ) ⊅ 𝑇𝑞∗(ℬ)  и векторът на скоростта на 𝑞∗(𝑡) е насочен в вътрешността на ℰ  и до-

пустимото движение може да се пресметне с уравненията (1.29) без прилагане на хлъзгащ режим. 

С това кинематичното управление е напълно дефинирано в зависимост от условията (1.38) и 

(1.40).  

Важно е да се отбележи, че векторната компонента  𝐾𝜂 (Фиг. 1.17)  е компонентата, която пре-

дизвиква преразпределението на  движението на манипулатор с допълнителни степени на свобода 

при достигане на ограничение на ставна координата. За сравнение,  SNS алгоритъмът [49] [37]  

отчита ограниченията за изменение в ставните координати, чрез изкуствено избиране на скалиращ 

коефициент или избор за блокиране и активиране на движението в ставна връзка при отчитане на 

ограниченията в ставните координати. Това включва итеративни процедури за намиране на псев-

дообратни матрици на отделни подматрици на Якобияна. При хлъзгащият режим  компонентата  

𝐾𝜂 се пресмята директно. Друго предимство на предложеното управление в хлъзгащ режим е, че 

то се интегрира  с уравненията (1.29) за пресмятане на основното кинематично управление �̂�𝑡. 

Съществуващите методи за отчитане на ограниченията в ставните координати разглеждат този 

проблем изолирано от движението на манипулатора при удовлетворени ограничения за изменени-

ето им.  
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1.2.8.3 Усъвършенствано кинематично управление в хлъзгащ 

режим  

Превключването в хлъзгащ режим води в общия случай до прекъсване на кинематичното уп-

равление. С цел да постигнем гладък преход към хлъзгащ режим въвеждаме буферна зона от вът-

решната страна на  околност на  ℰ. Идеята е компонентата 𝐾𝜂 на скоростта на допустимото дви-

жение да нараства постепенно при навлизане на траекторията му в буферната зона като тази ком-

понента добие пълната си стойност при достигане на повърхността ℰ [36] [81].  

Нека да дефинираме буферната зона 𝑍 по следния начин (Фиг. 1.17): 

𝑍 =  {𝑞∗ ∈ 𝑅𝑛+1 ∶  𝑔r(𝑞∗) ≤  −𝛿}  (1.41) 

където  ℰ =  𝑔r
−1(0) .  Тази буферна зона е дефинирана във всяка точка на квазиелипсоида  ℰ  с 

размер, определен от избора на  𝛿 > 0 (Фиг. 1.17).  

Да разгледаме функцията 𝑧(𝑞∗), дефинирана в буферната зона 𝑍 

𝑧(𝑞∗) = (𝑔𝑟(𝑞∗) + 𝛿 + |𝑔𝑟(𝑞∗) + 𝛿|) 2𝛿⁄ , 𝑞∗ ∈ 𝑍  (1.42) 

От изпъкналостта на множеството от точки (1.41) следва, че 𝑧(𝑞∗) е непрекъсната и различна от 

нула в буферната зона 𝑍. Следователно,  𝑧(𝑞∗)  ∈ (0, 1], където  𝑧(𝑞∗) = 1, тогава и само тогава, 

когато  𝑞∗  ∈ ℰ. Посредством въвеждането на функцията  𝑧(𝑞∗) се избягва прекъсване на кинема-

тичното управление при превключването му в хлъзгащ режим при достигане до   𝑔𝑟
−1(0) като въ-

ведем следното общо представяне на уравненията на допустимото движение (1.29) и  (1.30) за точ-

ките  𝑞∗  ∈ 𝑍 : 

�̇�∗ = 𝐾(�̂�𝑡 − 𝑧(𝑞∗)(𝑛∗𝑇𝐾�̂�𝑡 + |𝑛∗𝑇𝐾�̂�𝑡|)/2
𝐾𝑇𝑛∗

‖𝐾𝑇𝑛∗‖
2 ),   (1.43) 

Функцията 𝑧(𝑞∗) постепенно увеличава значението на компонентата в кинематичното управле-

ние в (1.43), която е отговорна за превключване на управлението в хлъзгащ режим при достигане 

на повърхнината  ℰ (Фиг. 1.17). На практика, по този начин манипулаторът използва допълнител-

ните степени на свобода, за да преразпредели движението в Конфигурациите на нулевото прост-

ранство  още преди  𝑞∗(𝑡) да достигне сечението на повърхнините за превключване на в хлъзгащ 

режим. При това кинематичното управление в хлъзгащ режим не е за сметка на точността, с която 

се отследява зададената геометрична крива γ . Траекторията на допустимото движение не напуска 

ℬ и следователно, хващачът се движи върху γ . 

По- подробно изследване на уравненията  (1.43) показва, че дясната страна на тези уравнения 

става нула, когато  векторите 𝑜𝜉
∗ =  ((𝑃𝑛)𝑇 ,  𝑛𝑇𝜉)𝑇  и 𝑜𝑢

∗ =  ((𝑃𝑢)𝑇 , 𝑢𝑛+1)𝑇  са еднопосочни или 

(|𝑃𝑢|, |𝑃𝑛|) е нулевият вектор. Без ограничение на общността допускаме, че движението на хва-

щача продължава, докато допустимото движение се изпълнява в буферната зона  Z. Следователно   

𝑢𝑛+1 > 0 в  Z  и така при изпълнението на хлъзгащия режим векторът (|𝑃𝑢|, |𝑃𝑛|) ≠ (0,0) е нену-

лев.  

Да разгледаме скаларната функция  𝑐 = 1 −  ‖𝑜𝜉
∗ +  𝑜𝑢

∗ ‖ √‖𝑜𝜉
∗‖

2
+ ‖𝑜𝑢

∗ ‖2 ⁄  . Тази функция е не-

отрицателна, ограничена и става нула, тогава и само тогава, когато векторите  𝑜𝜉
∗ и  𝑜𝑢

∗  са еднопо-

сочни. От Предложение 1.2 следва, че  е изпълнено 𝜌∗ = 𝑛∗𝑇𝐾𝑑𝑖𝑎𝑔(𝐸, 𝑐)𝐾𝑇𝑛 > 0 . При тези озна-

чения дефинираме кинематичното управление в буферната зона  Z по следния начин: 



-50- 

 

�̇�∗ = 𝐾 (�̂�𝑡 −
𝑧(𝑞∗)(𝑛∗𝑇𝐾�̂�𝑡+|𝑛∗𝑇𝐾�̂�𝑡|)

2𝜌∗ 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝐸, 𝑐)𝐾𝑇𝑛∗) (1.44) 

Непосредствено се проверява, че векторът на скоростта на допустимото движение в (1.44) също 

както векторът на скоростта (1.43) удовлетворява равенството  𝑛∗𝑇�̇�∗ = 0  за  „хлъзгане“ при  𝑞∗ ∈

 𝐶𝑙 ℬ ∩  ℰ.  За разлика от уравненията  (1.43) дясната страна на уравненията (1.44) не се анулира 

при достатъчно големи стойности на 𝑢𝑛+1. Наистина, нека да допуснем, че дясната страна уравне-

нията (1.44) се анулира в някоя точка 𝑞∗  ∈ ℰ. Тогава векторите  

((𝑃𝑛 + 𝑐𝑛𝑇𝜉 𝜉)𝑇 ,  𝑐𝑛𝑇𝜉)𝑇  ,  ((𝑃𝑢 + 𝑢𝑛+1𝜉)𝑇 , 𝑢𝑛+1)𝑇  (1.45) 

са еднопосочни  в тази точка 𝑞∗  и от условието последната компонента на  (1.44) да бъде нула 

получаваме    

𝑢𝑛+1𝑛𝑇𝑃𝑛 = 𝑐 (𝑛𝑇𝑃𝑢 𝜉𝑇𝑛 −  𝑢𝑛+1 (𝜉𝑇𝑛)2) (1.46) 

От (1.46) следва ,че 𝑐 в дясната част на това равенство е различна от нула, понеже по допускане  

𝑢𝑛+1 > 0 в  Z   и тогава е изпълнено 𝑢𝑛+1𝑛𝑇𝑃𝑛 > 0. Равенството  (1.46) позволява да намерим 

оценка за стойността на  𝑢𝑛+1 , при която дясната страна на  (1.44) не се анулира. Тази стойност е   

�̅�𝑛+1 =  𝑛𝑇𝑃𝑢 /𝜉𝑇𝑛 , където от 𝑢𝑛+1 > 0 и допускането за колинеарност на векторите (1.44) следва, 

че  е изпълнено  𝜉𝑇𝑛 > 0 . Следователно, дясната страна на  (1.44) не се анулира за стойности  

𝑢𝑛+1 >  �̅�𝑛+1. По този начин доказахме следното твърдение. 

Предложение 1.3 Векторът на скоростта на допустимото движение при кинематично управление в 

хлъзгащ режим не се анулира, когато 𝑢𝑛+1 e по- голямо от  𝑛𝑇𝑃𝑢 /𝜉𝑇𝑛. 

Това изискване за минимална стойност на 𝑢𝑛+1има следната проста интерпретация. От дефи-

ницията на уравненията (1.29) следва че 𝑢𝑛+1 служи за управление на големината на скоростта на 

хващача при движението му върху γ Следователно, Предложение 1.3 дефинира долна граница за 

скоростта на хващача при кинематично управление в хлъзгащ режим, при която скоростта на до-

пустимото движение няма да стане нула. 

1.3 Изводи 

Обзорът на съществуващите литературни източници в предметната област на хабилитаци-

онния труд (секция 1.1) налага извода, че съвременните стандарти на обектно- ориентираните тех-

нологии в софтуерното инженерство навлизат бавно в роботиката. Ускореното навлизане на робо-

тиката в различни области на човешка дейност се дължи предимно на внедряване на върхови тех-

нологии в областта на електрониката и механичните устройства на роботите. Същевременно, соф-

туерните приложения за управление на движението използват архитектури и съответни на тях 

софтуерни технологии, характерни за 70-те години на миналия век. Поради това е истинско пре-

дизвикателство сложните математически модели на кинематиката и динамиката на движението да 

се трансформират в софтуерни продукти. Основен недостатък на този подход са твърде ограниче-

ните възможности за адаптиране на тези софтуерни продукти към новите технологии в роботика-

та. От друга страна, тясното смесване на отговорности води до дублиране на ресурси и невъзмож-

ност да се преизползват отделни компоненти на тези продукти. Практическата необходимост от 

преодоляването на тези недостатъци, посредством обектно-ориентирани технологии, даде тласък 

за множество научни изследвания в това направление през последните години. 
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В настоящата глава е изграден модел за кинематично управление на движението (секция 

1.2), основаващ се на обектно-ориентиран подход. Моделите за управление на движението на ро-

ботите са свързани с реализацията на основни функционални изисквания за всеки робот. Специа-

лен интерес в различни приложения на роботиката са движения, които притежават гъвкавост, 

сходна с движението на човешката ръка. Реализацията на такива движения позволява на роботика-

та да намери нови области на приложение като например, медицината [84], изискващи точно възп-

роизвеждане на антропоморфно движение. Манипулаторите на роботи, които могат да осъществя-

ват антропоморфни движения, са известни като манипулатори с допълнителни степени на свобода. 

Предмет на изследване в тази глава е модел за кинематично управление на манипулатор с допъл-

нителни степени на свобода при движение.  

Съществуващите приложения на обектно-ориентиран подход за моделиране имат за цел да 

редуцират сложността на модели в проблемната област. Това е естествен подход за моделиране 

при управление на движението в роботиката, където се използват сложни математически модели 

на кинематиката и динамиката на системи от много свързани тела [64]. Предимството да се разг-

лежда  проблемната област от обектно- ориентирана гледна точка, е че такъв подход предоставя 

необходимите нива на абстракция от промени в платформи за програмиране или алгоритми за уп-

равление. Фундаментален принцип при приложението на този подход е Принципът за разделение 

на отговорностите, въведен от Дийкстра [59]. Този принцип позволява да се обособят независими 

области на интереси, с което се избягва дублирането на концепции и ресурси при реализация на 

съответния модел. В резултат на това се получават модели с  архитектурата, където има ясно обо-

собени независими слоеве  и подсистеми от компоненти.  

Приложението на Принципа за разделение на отговорностите не е ограничено единствено 

в областта на софтуерните технологии. Много по- лесно се трансформира в софтуерен продукт 

математически модел за представяне на движението на манипулатор, когато моделът е изграден 

върху обектно- ориентирани принципи. Моделът за управление на движението в секция 1.2 е изг-

раден като е използван обектно-ориентиран подход. Вследствие на това са получени нови резулта-

ти, които не са непосредствено достъпни с други подходи на изследване. 

Получените резултати произтичат от разграничението на движението и геометрия като не-

зависими области на интереси, направено още при формулиране на постановката на задачата за 

управление. В постановката на задачата е направено разграничение на пространството на работно-

то задание от работното пространство на манипулатора. Тази трактовка на задачата позволява 

планирането на заданието да се извършва независимо от манипулатора, който ще го изпълнява. 

Това е съществено различен подход спрямо известните в литературните източници, където задача-

та за управление предпоставя наличието на конкретен манипулатор, който ще изпълнява движени-

ето. В контекста на направеното разграничение са обособени групи от параметри, които описват 

съответно геометрията и движението на манипулатор с допълнителни степени на свобода. Всички 

параметри на движението са представени в разширено конфигурационно пространство. Това поз-

волява да се направи извода, че движението на манипулатора има два еквиваленти изгледа, от 

гледна точка на управлението. Единият изглед е движението на хващача на манипулатора върху 

фиксирана геометрично крива в работното пространство. Другият изглед на движението е предс-

тавен с допустими движения върху също такъв неизменяем геометричен обект(1.9), гладкото мно-

гообразие ℬ в разширеното конфигурационно пространство. 



-52- 

 

Първият важен резултат, който произтича от приложението на Принципа за разделение на 

отговорностите е, че се визуализират Конфигурациите на нулевото пространство в процеса на 

движение( секция 1.2.4). Тук е важно направеното разграничение в хабилитационния труд между 

Нулево пространство и Конфигурации на нулево пространство. В известните литературни източ-

ници се използва единствено термина Нулево пространство за означаване на множеството от век-

торни компоненти, които добавени към вектора на скоростта на ставните скорости не предизвик-

ват промяна в положението и ориентацията на хващача. Визуализацията на Конфигурациите на 

нулевото пространство е средство за изясняване на механизма, по който става преразпределянето 

на движението между ставите на манипулатор с допълнителни степени на свобода. Графичното 

представяне на допустимите движения върху гладкото многообразие ℬ предоставя изчерпателна 

информация за ролята на компонентите на скоростта в тангенциалното пространство на ℬ за осъ-

ществяване на движението на манипулатора. Нулевото пространство намира адекватна интерпре-

тация като подмножество на тангенциалното пространство в точките на  ℬ. Налага се извода, че 

визуализацията на Конфигурациите на нулевото пространство и такава интерпретацията на Нуле-

вото пространство не са възможни при съществуващите подходи за смесване на отговорности, 

свързани с геометрия и движение. Смесването на тези отговорности не позволява да се разграничи 

движението от геометричния обект, върху който то се извършва. Като следствие Нулевото прост-

ранство не може  да се представи като тангенциално пространство на геометричен обект. 

Визуализацията на Конфигурациите в Нулевото пространство се използва съществено в 

предложените от автора методи за „преминаване- през“ сингулярност и отчитане на ограниченията 

в ставните координати. Визуализацията позволява за тези цели да се използват методи за оптими-

зация във векторни пространства вместо числени методи от вида на SVD при управлението на 

движението. Тези методи изискват пресмятането на Якобияна на правата кинематика. Представе-

ният в секция 1.2.3 обектно-ориентиран модел на манипулатор позволява да се избегне дублиране 

на ресурси при пресмятане на Якобияна, а също гъвкава реализация на редица други функционал-

ни изисквания към робота. Този модел се характеризира с гъвкавост и възможност за адаптиране 

към промени в алгоритмите и технологиите в роботиката. Описан е в подробности алгоритъм, 

който позволява Якобиянът да се пресмята без да се използва символно представяне на правата 

кинематика. Този алгоритъм може да се използва при отворени кинематични вериги, съставени от 

ротационни и транслационни връзки, когато се разглежда описание на работното пространство, 

посредством комбинация от параметри за  представяне на положението и ориентацията на хваща-

ча. 

Методите за управление на движение манипулатор по зададена  геометрична крива в ра-

ботното пространство се основават на допускането, че Якобиянът на манипулатора има пълен ранг 

през цялото време на движение. Сингулярностите на Якобияна са предмет на самостоятелни изс-

ледвания,  които се характеризират най- общо със следните особености. Първо, тези методи се 

разработват с цел да се избягнат(заобиколят) сингулярностите. Втора характерна особеност е тяс-

ната обвързаност на методите за избягване на сингулярност с конкретен критерий за качество на 

движение на манипулатор с допълнителни степени на свобода. Страничен ефект от заобикалянето 

на сингулярности е занижената точност, с която хващачът изпълнява зададените параметри на ма-

нипулационната задача.  



-53- 

 

Решението на проблема, предизвикван от сингулярностите на Якобияна, изисква иденти-

фициране на сингулярната конфигурация в процеса на движение и впоследствие предприемане на 

действия по обработка на сингулярността. В секция 1.2.6 е доказано свойство на матрицата на 

проектора, което позволява да се установи сингулярност без това да е обвързано с конкретен ме-

тод за управление на движение на манипулатор с допълнителни степени на свобода. Откриването 

на сингулярност е сведено да намиране на следата на матрицата на проектора в модела за управле-

ние на движението. Тази матрица не зависи от конкретен алгоритъм за управление на движението 

и в този смисъл удовлетворява Принципа за разделение на отговорностите като част от приложе-

нието на обектно-ориентирания подход за моделиране.  

Обектно-ориентираният подход за моделиране позволява да се направят също важни изво-

ди за управление на движението при наличие на сингулярности в Якобияна на  манипулатора. 

Един такъв извод е, че проблемът със сингулярностите  на Якобияна се дължи на  математическия 

модел за пресмятане на движението, който не се разграничава геометрията от движението. Наблю-

денията на движението в работното пространство показват, че то може да се осъществи независи-

мо от наличието на сингулярности в Якобияна в процеса на това движение в случаите, когато това 

движение е съобразено с конструктивните параметри на манипулатора. Зададената скорост за 

движение на хващача във всяка точка от геометричната крива в работното пространство определя 

по непрекъснатост скоростта за движение в ставните координати. Това важи и за конфигурациите 

на роботизираната ръка, където се установява сингулярност на Якобияна. Идентифицирането на 

геометрични обекти, върху които движението се осъществява едновременно съответно в работно-

то и разширеното конфигурационно пространство позволява да се приложи Принципа на Лайбниц  

за непрекъснатост. По този начин в секция 1.2.7 е формулирана евристична процедура за „преми-

наване-през” сингулярност на Якобияна, при която скоростта на движението в разширеното кон-

фигурационно пространство се синхронизира по непрекъснатост със скоростта на движението на 

хващача в работното пространство при наличие на сингулярност на Якобияна на правата задача на 

кинематиката. Тази процедура не зависи от алгоритъма за управление на движението и гарантира 

еднаква точност за изпълнение на зададените параметри на движение в сингулярни и несингуляр-

ни конфигурации. В секция  1.2.7 е обосновано приложението на тази процедура също и за мани-

пулатори без допълнителни степени на свобода, както и в частен случай на сингулярности.  

Числовите резултати от компютърна симулация показват надеждността на предложения 

критерий за идентифициране на сингулярност. Те са изпълнени върху реални параметри на мани-

пулатор на индустриален робот с шест степени на свобода. Разгледаните случаи показват корект-

ността на критерия за сингулярност, където пространството на заданието е описва положението и 

ориентацията на хващача по време на движението му. Получените резултати се съгласуват с дан-

ни, известни в литературните източници, относно ефекта на сингулярностите върху пространство-

то от независими моментни премествания в сингулярна конфигурация. Същевременно, те демонс-

трират, че съществуват ефективни числени методи за пресмятане на псевдообратната матрица в 

сингулярна конфигурация. Твърдението за невъзможност да се пресметне тази матрица в сингу-

лярна конфигурация е основна мотивация за съществуващите методи да предлагат различни спо-

соби за избягване и  заобикаляне на сингулярна конфигурация. 

Визуализацията на Конфигурациите на нулево пространство позволява да се намери реше-

ние на друг практически важен проблем в роботиката, отчитането на ограниченията в ставните 
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координати. Както всяка реална механична система, така и манипулаторите се характеризират с 

конструктивни ограничения за изменението на стойностите на ставните координати. Изследвания-

та в биомеханиката на антропоморфните движения дават основание да използваме наличните до-

пълнителни степени на свобода за преразпределение на движението между ставите, които не са 

достигнали конструктивно ограничение за изменението им. Визуализацията на Конфигурациите в 

нулевото пространство позволява да се приложат интуитивни векторни методи за пресмятане в 

явен вид на компонентата във вектора на скоростта на допустимото движение, която позволява да 

се реализира такова преразпределение на движението. Съществено значение има приложението на 

Принципа за разделение на отговорностите за получаване на това решение. Обектно-

ориентираният модел представя движението в близост до ставните ограничения като движение 

върху сечението на две повърхнини. Тези повърхнини се интерпретират като „повърхнини на 

превключване“ в термините на теорията на хлъзгащия режим. Тук отново се прави разграничение 

между геометрични повърхнини и движение, което се осъществява върху тях. Доказани са две 

основни математически твърдения, които обосновават коректността на изведените аналитични 

изрази. Управлението на движение е усъвършенствано преминаване с цел гладко в хлъзгащ ре-

жим. Независимостта на управлението в хлъзгащ режим от критерия за управление във вътреш-

ността на областта за изменението на ставните координати е важно предимство на този метод. Уп-

равлението в хлъзгащ режим също така е независимо от геометричните артефакти, определящи 

манипулационната задачи и кинематичната верига на манипулатора. Това спомага да се реализира 

гъвкава софтуерна реализация на този модел. За сравнение, съществуващите методи за отчитане 

на ограниченията в ставните координати са тясно свързани с конкретен алгоритъм за управление 

на движението. Тяхната реализация е обвързана с конкретно манипулационно задание и структура 

на кинематична верига. Обикновено се разчита на символното представяне на правата кинематика. 

Поради това такива алгоритми служат единствено с цел да се реши проблемът, причинен от дости-

гане на ограничение в ставните координати при конкретен критерия за качество на изпълняваното 

движение. Остава открит въпросът как това управление се съчетава с управление на движение, 

което се извършва във вътрешността на ограниченията на ставните координати. Друг недостатък 

на съществуващите решения е, че програмната им реализация трудно се препрограмира за различ-

но манипулационно задание или друга структура на кинематична верига.  

1.4 Приноси 

Приносите на тази глава могат да бъдат обобщени по следния начин: 

1. Използван е обектно-ориентиран подход за програмна реализация на модел на управ-

ление на движението на манипулатор с допълнителни степени на свобода. Това е нов 

подход, който съществено се различава от подходите, известни в литературните източ-

ници. Характерна особеност на този подход е последователното и методично приложе-

ние на Принципа за разделение на отговорностите в процеса на изграждане на модела. 

Предимствата от този подход се разкриват в две основни направления. На първо място 

той позволява да се постигнат нови резултати, които трудно биха се реализирали, пос-

редством съществуващите подходите. Второто предимство е свързано със софтуерната 

реализация на модела. Начинът за изграждане на този модел способства по естествен 
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начин за трансформирането му в софтуерен продукт с помощта на съвременни техно-

логии на софтуерното инженерство.  

2. Формулирана е нова постановка на задачата за управление на движението, която е в 

съответствие с обектно-ориентираният подход за моделиране. Разграничени са отго-

ворностите съответно по планиране на манипулационната задача в пространство на за-

данието и описанието на манипулатора, който ще изпълни това задание в своето ра-

ботно пространство. Съществена особеност в тази формулировка е представянето на 

манипулационната задача като движение по зададена геометрична крива. Основно 

предимство при този подход е, че при зададена геометрична крива могат да се задават 

по независим начин различни по вид движения. Допълнително, изпълнението на даде-

на манипулационна задача не се обвързва с конкретен манипулатор. Тези характерни 

особености са съобразени с типични приложения на тази задача. Те се свеждат до  раз-

граничаването на неизменните геометрични параметри от параметрите, характеризи-

ращи движението в описанието на манипулационната задача и манипулатора. Това раз-

граничение се прави в съответствие с Принципа за разделение на отговорностите. Об-

ластта на отговорности, свързана с движението, е представена в разширено конфигура-

ционно пространство въз основа на направеното разграничение. 

3. Получена е визуализация на Конфигурациите на нулевото пространство. Това е нов ре-

зултат, който произтича от приложението на обектно- ориентирания подход за модели-

ране и по- специално от приложението на Принципа за разделение на отговорностите. 

В съществуващите литературни източници се третира единствено т. нареченото Нулево 

пространство като множество компоненти на вектора на ставните скорости, които не 

влияят на скоростта на движение на хващача. Нулевото пространство придобива естес-

твена интерпретация като тангенциално пространство към конкретна геометрична по-

върхнина в предложената в хабилитационния труд визуализация. Тази визуализация 

дава графична интерпретация не само на Нулевото пространство, но и на всички кон-

фигурации на манипулатора, при които хващачът запазва положението и ориентацията 

си върху зададена геометрична крива. Важно функционално предимство на предложе-

ната визуализация е, че тя предоставя два различни изгледа за движението на манипу-

латора. Единият изглед представя движението на манипулатора, чрез движението на 

хващача в работното му пространство. Другият изглед позволява същото това движе-

ние да се визуализира в многомерно разширено конфигурационно пространство. Тези 

два различни изгледа на движението позволяват да се получат нови съществени резул-

тати при решаване на проблеми като сингулярности на Якобияна на манипулатора и 

отчитането на ограниченията в ставните координати като се използват методи за опти-

мизация във векторни пространства. 

4. Предложен е обектно-ориентиран модел на манипулатор и са описани предимствата 

му. Избягва се дублиране на ресурси. Предимствата на този модел произтичат от него-

вата независимост от алгоритмите за управление, което позволява моделираните обек-

ти могат да се използват в различни сценарии при управлението на манипулатора. Този 

модел е пригоден да изпълнява команди и да реагира на събития, адресирани до него 

или отделните звена на манипулатора. По такъв начин обектно-ориентираният подход 
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улеснява визуализацията и анимацията на движението на манипулатора, както и въ-

веждане на елементи на изкуствен интелект за управление на движението.  

5. Разработен е подробен алгоритъм за пресмятане на Якобияна на манипулатор с отво-

рена кинематична верига, както с допълнителни степени на свобода, така и на манипу-

латор без допълнителни степени на свобода. За тази цел е изведена обща формула за 

представяне на елементите на матрицата на Якобияна, която отчита наличието на рота-

ционни и транслационни ставни връзки в кинематичната верига. Основно предимство 

на алгоритъма е, че не използва символно представяне на правата кинематика.  

6. Разработен е ефективен критерий за установяване на сингулярна конфигурация на 

Якобияна на манипулатора. Този критерий се състои в пресмятане на следата на мат-

рицата на проектора в уравненията за пресмятане на допустимите движения. Доказани 

са математически твърдения (Предложение 1.1 и Следствие 1.1), които обосновават 

верността на този критерий. Предимствата на метода се заключават в съществено оле-

котяване на изчислителната процедура. Това е важно предимство, защото проверката 

за сингулярност се извършва на всяка стъпка от пресмятането на движението. За срав-

нение повечето от съществуващите методи използват SVD методи. Друга характерна 

особеност на този критерий е, че той е независим от конкретния алгоритъм, използван 

за управление на движението. Накрая този критерий не изисква представяне на правата 

кинематика в символна форма Това са други две съществени разлики със съществува-

щите методи за идентифициране на сингулярност.  

7. Предложена е ефективна евристична процедура за „преминаване- през“ сингулярност 

на Якобияна като се използва Принципа на Лайбниц за непрекъснатостта. Приложени-

ето й използва съществено допускането, че управлението на движението се изпълнява 

при зададена геометрична траектория на хващача, което е характерно за изпълнение на 

повторяеми манипулационни задачи в индустрията. Процедурата може да се прилага 

при манипулатори с допълнителни степени на свобода и при манипулатори без допъл-

нителни степени на свобода. Тази процедура няма аналог между известните в научната 

литература методи, които традиционно са изградени върху стратегии за „избягване“ 

или „заобикаляне“ на сингулярностите. Визуализацията на движението на манипулато-

ра в работното пространство и в разширеното конфигурационно пространство позволя-

ва да се обоснове твърдението, че сингулярности на Якобияна са проблем, който се по-

ражда от математическото представяне на движението в разширеното конфигурацион-

но пространство. Изгледът на същото това движение в работното пространство показ-

ва, че то може да се осъществи в разширеното конфигурационно пространство при на-

личие на сингулярност, ако е спазено естественото изискване движението да е осъщес-

твимо от кинематичната верига на манипулатора. Това позволява да се дефинира ско-

ростта на допустимото движение в точка на сингулярност като се приложи Принципа 

за непрекъснатост. Предимствата от приложението на тази процедура в сравнение със 

съществуващите са следните. Приложението на тази процедура не зависи от алгоритъ-

ма за управление на движение. Друго предимство на тази процедура е, че тя не води до 

промяна в точността, с която се отследява положението и ориентацията на хващача. 

Накрая, тази процедура не изисква допълнителни пресмятания, защото се преизползват 
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резултатите от пресметнатата скорост на движение в предходната стъпка от процеса по 

управление на движението.  

8. Приложен е числен метод на Greville  за пресмятане на псевдообратната матрица на 

Якобияна в сингулярна конфигурация. Това е ефективен числен метод, който заменя 

тежки изчисления, които съществуващите методи извършват с SVD методи. Резултати-

те от приложението на този числен метод получени при експерименти с обектно-

ориентиран модел на манипулатор, чиито структурни параметри са заимствани от ма-

нипулатор на индустриален робот със шест степени на свобода. Интерпретацията на 

резултатите от числените експерименти се съгласува с резултатите, известни в литера-

турните източници при изследване на сингулярни конфигурации. 

9. Въведен е практически приложим критерий за измерване на точността на апроксима-

ция на областта от допустимите стойности за изменение на ставните координати в 

разширеното конфигурационно пространство с квазиелиптични цилиндри. Квазиелип-

тичните цилиндри се използват за обособяване на повърхнини на превключване и из-

ползване на хлъзгащ режим за отчитане на ограниченията в ставните координати. 

Обектно-ориентираният подход позволява да се осигури независимост на управлението 

в хлъзгащ режим от основния алгоритъм за управление на движението във вътреш-

ността на областта за изменение на ставните координати. Приложимостта на критерия 

е демонстрирана с резултати от изпълнение на компютърна програма. 

10. Изведена е оценка за минималната скорост на движение на хващача на манипулатора 

при управление в хлъзгащ режим, с което се отчитат ограниченията в ставните коорди-

нати на манипулатора. Направено е изследване за преминаването на управлението на 

движението в хлъзгащ режим. Тази оценка позволява да се реши проблема с гладкото 

преминаване на движението към хлъзгащ режим. Приведено е математическо доказа-

телство на твърдение, от което следва, че при тази оценка се гарантира гладко преми-

наване на движението на манипулатора в хлъзгащ режим.  
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Глава 2. 

Обектно-ориентиран подход  

при моделиране и изпълнение на бизнес процеси 

2.1 Обзор на областта и мотивация на изследванията 

Основното предназначение на информационните системи е да предоставят услуги. Услуга-

та е многократно повторяема съвкупност от дейности на организацията, свързани в определена 

логическа последователност с цел да произведат резултат, който има определена стойност за 

крайния потребител. Примери за такива услуги са например, издаване на медицинско удостовере-

ние или свидетелство за съдимост при постъпване на работа или участие в конкурс за заемане на 

академична длъжност. Множество от логически свързани помежду си услуги дефинират един биз-

нес процес. Такъв бизнес процес представлява назначаването на преподавател в академична орга-

низация, отпускането на банков кредит или стартирането и изпълнението на обществена поръчка 

[85].  

Бизнес процесите се характеризират с голяма сложност на връзките между съставящите ги 

дейности. От друга страна, те се реализират в условия на неизбежни промени, предизвиквани от 

външни или вътрешни фактори. Динамичните промени в съществуващите технологии или изиск-

ванията за оптимизация на използваните ресурси предизвикват отпадане на едни дейности или 

заместването им с други. По същите причини се налагат промени и в логическата последовател-

ност, в която се изпълняват тези дейности. Тези предизвикателства на реалната действителност 

определят необходимостта от изграждане на гъвкави модели на съвременните информационни 

системи като се използва  архитектура ориентирани към услуги [12]. Разработката на такива моде-

ли се основава на RUP [10] методологията, която използва обектно-ориентиран подход за модели-

ране на бизнес процеси.  

Обектно-ориентираният подход е особено подходящ за описание на структурата, а също и 

при моделиране, анализ  и изпълнение на бизнес процесите. Всеки бизнес процес се реализира при 

определен  Организационен модел на дадена организацията. Този модел определя йерархичните 

зависимости на ролите, които участват при изпълнение на дейностите на бизнес процеси. Моделът 

на бизнес процеса е диаграма, изобразяваща логическата последователност от дейности на проце-

са. Тази последователност от дейности се характеризира с начало и край. Изпълнението на бизнес 

процеса започва при наличие на събитие, породено от външен източник, който обикновено е пот-

ребителят на крайния продукт от изпълнението на бизнес процеса. Освен потока от дейности, мо-

делът на бизнес процеса описва важни статични обекти, свързани с изпълнението на дейностите.  

Всяка от дейностите на бизнес процеса поражда събития в зависимост от състоянието, в което 

преминава по време на изпълнението си. Такива събития например са, „Приключена дейност“, 

„Получен нередовен документ“, „Регистрирано плащане по фактура“ и пр. Тези събития определят 

следваща дейност за изпълнение като се използва безусловен преход или  логически структури 

като  AND, OR, XOR. По този начин изпълнението на бизнес процеса се управлява от събития. 

Промяната в състоянието на дейностите се предизвиква от действията на изпълнителите (актьори-
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те) й, съобразно определената им роля. С всяка дейност, освен ролите на изпълнителите, са свър-

зани също входни и изходни обекти (информационни или материални обекти). Обектно-

ориентираният подход разглежда тези градивни елементи в описанието на бизнес процеса като 

обекти с присъщо състояние и поведение. Това позволява да се използват  обектно- ориентирани 

технологии за визуализация, моделиране, анализ и изпълнение на бизнес процеси като се прилагат 

утвърдени добри практики [86]. 

Стандартни средства за графично описание на моделите на бизнес процесите са  Business 

Process Model and Notation (BPMN) [87], Event-driven Process Chains (EPC) [88] и  Unified Modeling 

Language (UML) [89] [90]. Понастоящем това са най- разпространените стандарти за визуализира-

не на модели на бизнес процеси. Те са независими от платформата за реализацията им. Всеки от 

тези стандарти се съпровожда от спецификация на набор от графични символи и синтаксис за 

представяне на модела на бизнес процеса. Спецификациите на тези стандарти осигуряват съвмес-

тимост между техните моделите на основата на XML Metadata Interchange (XMI) [91]. Сравнител-

ният анализ между тези три стандарта дава преимущество на  BPMN и EPC  пред UML.2 при визу-

ализация на бизнес процеси [92]. Броят на  моделите на бизнес процесите в реални проекти обик-

новено надхвърля 300- 400. Сложността на моделиране и необходимостта от документирането на 

моделите обуславя използването им в практиката посредством интегрирани среди за генериране на 

документацията на системните проекти на информационни системи. По- известни такива среди са 

Enterprise Architect (EA) [93], IBM WebSphere Business Modeler (WBM) [94], ARchitecture of 

integrated Information Systems (ARIS) [95]. Тези среди предоставят графични средства за  създаване 

на модела бизнес процеса, средства за съхранение и редактиране на получената диаграма в елект-

ронен формат при съвместно участие на екип от бизнес аналитици и публикуване на документа-

ция, описваща създадените модели на бизнес процеси.  

Съществуват три сценария, при които най- често се налага моделиране на бизнес процеси. 

Тези сценарии са свързани с необходимост от подобряване на качеството на изпълнение на същес-

твуващите процеси, нужда от документиране на съществуващите процеси и  интегриране на нови 

бизнес процеси към съществуващите. Моделирането на бизнес процесите е средство да се редуци-

ра присъщата сложност на взаимни връзки от дейности,  ресурси и изпълнители на дейности. Цел-

та на моделирането е да бъде добре разбран всеки един процес поотделно, както и във връзка с 

останалите процеси, от които зависи изпълнението му [85]. Например, консумирането ресурсите 

при изпълнението на един бизнес процес трябва да се синхронизира с доставката на тези ресурси 

от друг бизнес процес. Създаването на модел на процеса позволява да се извърши анализ на ста-

тичните елементи на модела, оценка и подобряване на качеството на организация на бизнес проце-

сите. Това спомага също да се приложат добри практики  и стандарти в рамките на самата органи-

зацията. Например, стандартът ISO/IEC 19510:2013 [96] е идентичен като описание с BPMN 2 и  

има за цел да въведе означения за представяне на бизнес процеси, които да са еднакво разбираеми 

от бизнес аналитиците и разработчиците на софтуер, които ще имплементират бизнес процеса. 

Моделирането на бизнес процесите не се ограничава единствено с документиране на биз-

нес процеса и статичен анализ на структурата на бизнес процеса. Приложението му се разширява 

съществено с въвеждане на машина за изпълнение на бизнес процеса, която може да изпълни  за-

даден моделът на бизнес процес [97]. Например, такава машина за автоматизирано изпълнение на  

BPMN 2 модели на бизнес процеси е Activiti [98]. Това е платформа с отворен сорс код, която ин-
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терпретира елементите на BPMN 2 модел като състояния в обектно- ориентиран смисъл. Обектите 

на състоянието са свързани с входящи и изходящи връзки на преход, съответстващи на графичния 

символ за  безусловен преход (sequence flow) в BPMN 2. Поведението на тези обекти може да се 

дефинира, така че да способства за изпълнението на бизнес процеса. Така зададеното поведение на 

обекта се изпълнява от Activiti, когато текущата инстанция на изпълнявания процес премине в 

състоянието, съответстващо на този обект. Изпълнението на модели на бизнес процеси разкрива 

допълнителни възможности за наблюдение на набор от параметри за качество  на изпълнението и 

динамичен анализ на тези параметри. Това от своя страна е свързано с въвеждане на подходящи 

метрики за оценка на качеството на изпълнявания бизнес процес.  

2.2 Оценка за качество на множество от бизнес процеси 

Съществуващите литературни източници разглеждат най- често множества от измерими 

характеристики на качеството, свързани със структурната сложност на модела на бизнес процеса. 

Тези характеристики се определят в повечето случаи с помощта на метрики, заимствани от софту-

ерното инженерство [99] [100] [101]. Такива метрики например са брой на дейностите в един про-

цес, брой на структурите за управление на логиката (CFC, Control-Flow-Complexity), метрики с 

параметри на Halstead  и пр. Качеството на модела зависи също и от умението на бизнес аналити-

ците на пресъздадат коректно бизнес процесите с графични средства. Действително, на практика 

изграждането на моделите на бизнес процесите се извършва от екип от бизнес аналитици. Всеки от 

тях по различен начин възприема и документира бизнес процесите при изследване на приложната 

област. Поради това в графичното описание на моделите се случва да липсва важна информация и,  

в резултат на което, изпълнението на бизнес процеса не може да произведе очаквания краен резул-

тат, както това е демонстрирано на Фигура 2.18. 

 
Фиг. 2. 18 Пример за неосъществим бизнес процес [102] 

Наличието на такива пропуски в моделите се извършва с метрики, основани на оценка на 

вероятността за съществуване на грешки в структурата и логиката на управление [103] [104]. Въ-

веждане и спазване на добри практики е друг подход за намаляване  на грешки в логиката на из-
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пълнение на бизнес процеса, както и на грешки, породени от неспазване на синтаксиса на избра-

ния стандарт за графично представяне на модела [105].  

Значително по- малко внимание се отделя в научната литература на съответствието между 

модела на бизнес процеса и реалното изпълнение на бизнес процеса в приложната област. От това 

съответствие зависи оценката за пълнота и валидност на модела, софтуерната му реализация и 

възможностите за подобрение на качеството на изпълнение [106]. Такива оценки са пълнота по 

отношение на отговорности (responsibility completeness), пълнота по отношение на описанието на 

входните обекти, необходими за изпълнение на дейностите (input completeness) и др [107]. Обик-

новено изследванията в тази насока разглеждат един единствен модел на бизнес процес. По този 

начин, например, не може да се установи, че документ, необходим за изпълнение на дадена дей-

ност в даден бизнес процес, не е генериран преди това от друг бизнес процес. В общия случай, 

метриките за оценка на пълнотата и валидността на модела са дефинирани върху цялото  множест-

во от модели на бизнес процеси в организацията. Пресмятането на тези оценки трудно може да се 

извърши с необходимата точност без помощта на компютърна програма особено в случай, когато 

броят на моделите на бизнес процесите в реални проекти се измерва със стотици.   

В качеството на пример ще разгледаме проект за документиране и подобряване на качест-

вото на бизнес процесите в СУ „Св. Климент Охридски“ [108],  при изпълнението на който е учас-

твал авторът на хабилитационния труд заедно с двама от докторантите си. Този проект се различа-

ва от преобладаващите примери, които се срещат  в научната литература, по това, че се разглеждат 

бизнес процеси в академична среда. Сравнителният анализ показва, че бизнес процесите в общест-

вения сектор имат характерни разлики по отношение на бизнес процесите, които са типични за 

частния сектор [109]. Тези разлики се проявяват също при изследване на характерните особености 

на бизнес процесите в академична среда по този проект.  

Университетът се състои от 16 факултета, където всеки факултет е отговорен за организа-

цията и изпълнението на сходни бизнес процеси. Административното ръководство на Университе-

та извършва необходимите дейности по управление на академичната организация, посредством 

отделна група от бизнес процеси. Целите на проекта включват анализ на основните процеси и 

дейности  и  прилагане на стандарти за изпълнението им в рамките на целия университет.  

Анализът на бизнес процесите изискваше моделиране на бизнес процесите и представяне-

то им в електронен формат. Документирането на процесите бе извършено в  EPC  диаграми, които 

бяха съхранени на платформа от фамилията продукти ARIS [110]. В резултат бяха създадени над 

300 модела на бизнес процеси при изследване на едва 20% от всички факултети (Таблица 2.1).  

Object type Total 

Business Models    332 

Used documents    475 

Generated documents    407 

Roles    193 

Information systems    22 

Таблица 2. 1 Основни типове обекти 

Обща характерна особеност на тези диаграми е голямата им сложност по отношение, както 

на управлението на логиката, така и по отношение на структурата им [111]. Почти всички от биз-
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нес процесите са свързани с обработка на документи, изискваща съществено участие на служители 

на университета в този процес. Представянето на всички процеси в единна платформа позволи да 

се обособят група от основни процеси, осигуряващи изпълнението на образователни и научно- 

изследователски услуги. Делът на тази група от дейности е 68% от всички останали дейности. 

Примери на бизнес процеси от тази група са „Създаване на нова учебна дисциплина“ и „Промяна 

на учебната програма“. Делът на организационните и поддържащите бизнес процеси е съответно 

26% и 6% спрямо общия брой бизнес процеси.  

Създадените EPC модели на бизнес процеси бяха разбираеми дори за неспециалистите, 

участвали в проекта. Това имаше голямо значение за валидиране на моделите, след като те бяха 

въведени в електронен формат в ARIS.  Постигането на високо ниво на разбираемост на диаграми-

те се разглежда като определящ фактор за успеха на такъв вид проекти [112]. 

Следните основни проблеми бяха установени на този етап от изпълнението на проекта.  

Един такъв проблем беше  въвеждането на една и съща дейност под различно наименование в ня-

колко бизнес процеса, където се среща тази дейност. Причината за това е, че различни членове на 

екипа от бизнес аналитици документираха бизнес процеси, които имат обща дейност. Друг проб-

лем, който трябваше да се преодолее, беше различната реализация на едни и същи бизнес процеси 

в различните факултети. Не само моделите на тези процеси се оказаха различни, но и документите, 

използвани за реализация на дейностите им, също се оказаха различни по наименование и съдър-

жание. Не по- малък проблем за изследване на интегритета на цялата система от модели на бизнес 

процеси се превърна непълната спецификация на идентификатори за роли, липсващи документи в 

описанията на дейностите, както и грешки при прилагане на EPC за изграждане на логическата 

структура на моделите [113]. Наличието на тези проблеми обосновава необходимостта от изработ-

ване и прилагане на процедура за оценка на качеството на  EPC моделите. Изпълнението на такава 

процедура е свързано с идентифициране на метрики, спрямо които ще се извършва оценката на 

качеството на моделите. Въвеждането на такива метрики е рядко предмет на изследване в същест-

вуващите литературни източници [86]. От друга страна, големият брой на моделите не позволява 

такава процедура да постигне целите си, ако се извършва ръчно.  

В следващата секция е представен подход за компютърно подпомогната оценка на качест-

вото на голямо множество от  EPC модели като се прилагат удобни за пресмятане критерии за ка-

чество. Това множество от модели се разглежда като едно цяло въз основа на мета- модела от опи-

санията на тези модели в електронен формат в ARIS. По този начин се идентифицират числено 

измерими  свойства, притежаващи интуитивна интерпретация при оценката на качеството на мо-

дела. Предложените числени процедури са тествани в описания реален проект, съдържащ описа-

нието на голям брой от EPC модели. Приложимостта на получените резултати не се ограничава да 

този проект. Това е общ подход за намиране и премахване на пропуски в представянето на бизнес 

процеси от приложната област, чрез EPC модели. В повечето случаи тези пропуски остават неза-

бележими, ако моделите на бизнес процесите се разглеждат поотделно. Създаден е алгоритъм, 

чиято софтуерна реализация намалява съществено участието на човек за откриване на  конфликти 

в описанията на ресурси (документи, информационни системи, продукти) и роли, свързани с из-

пълнението на дейностите на всички EPC модели на даден проект. В резултат се елиминира веро-

ятността от грешки, дължащи се на намесата на човешкия фактор при моделиране на бизнес про-

цеси в реални приложения с участието на голям екип от бизнес аналитици. Програмната реализа-
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ция позволява да се генерират отчети, които служат за управление на допуснатите грешки и за 

прилагане на добри практики като например, известните като Седемте правила за моделиране на 

процеси (Seven Process Modeling Guidelines) или накратко, 7PMG [105]. 

 

2.2.1 Постановка на задачата 

Мотивационният пример извежда на преден план няколко характерни особености на биз-

нес процесите в обществения сектор, които трябва да се отчитат при моделирането им [109]. По 

подобие на частния сектор, забелязваме, че бизнес процесите в обществения сектор покриват фун-

кционалност,  обхващащи повече от едно подразделение на организацията . За разлика от частния 

сектор, моделирането на бизнес процеси в обществения сектор се ограничава с бизнес процеси, 

чиито обхват не излиза извън организацията. Това предполага прилагане на подход за съвместно 

изследване на множеството от процеси като едно цяло. Разгледаният пример, разкрива още една 

важна особеност на процесите в обществения сектор. Бизнес процесите в обществения сектор съ-

държат вериги от дейности, изразяващи се в  управление на информационни обекти или взаимо-

действие с информационни системи. Управлението на качеството на бизнес процесите изисква 

идентифицирането на отговорностите на ролите, които имат участие в жизнения цикъл на тези 

обекти. Необходимата за това информация се съдържа в мета данните, описващи дейностите в 

модела на бизнес процеса във връзка с информационните дейности и ролите отговорни за изпъл-

нението. Извличането на информацията, съдържаща се в тези мета- данни позволява да се изслед-

ва управлението на ресурси, идентифициране на възможни задръствания на информационния по-

ток и като цяло да се подобри информационното обслужване на организацията като цяло. 

На практика бизнес процесите споделят помежду си ресурси (документи, продукти на ин-

формационни услуги или материални средства) и роли, участващи в изпълнението на дейностите 

им. Това прави обвързва изпълнението на даден бизнес процес с определени зависимости от из-

пълнението на дейности(услуги) в други бизнес процеси. В известните литературни източници не 

съществуват методи за оценката на влиянието на потенциални конфликти в описанието на инфор-

мационни обекти и роли върху изпълнението на дейностите на множество от свързани помежду си 

модели на бизнес процеси [88] [106]. Повечето от съществуващите изследвания концентрират 

вниманието върху синтактичните особености на избрания стандарт за моделиране, коректността 

на структурите за управление на логиката на процеса или на стила за именуване на събития и дей-

ности. Обикновено се забравя, че моделите на бизнес процесите са отправна точка в софтуерното 

инженерство за изграждане на системния модел на проекта.  

В този случай практика изисква да се разглежда цялото множество от модели на бизнес 

процеси за представяне на системния модел с UML  диаграми от гледна точка на функционалния, 

обектния и динамичния модел на системата. Например, за построяване на потребителските случаи 

с UML  диаграми,  е необходимо да се изследва цялото множество от модели на бизнес процеси с 

цел да се идентифицират ролите във връзка с дейностите, в които те участват. Постигането на ин-

тегритет на множеството от модели на бизнес процеси, както и на системния модел, налага тази 

информация да се съпостави с Организационния модел,  който също  съдържа описание на ролите 

във връзка с техните дейности. По аналогичен начин, установените връзки на дейностите с ин-

формационни обекти спомага за изграждане на UML  диаграмите на класове в системния модел. 
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Така се налага изводът, че коректността на системния модел зависи съществено от това как са 

удовлетворени определени критерии за качество по отношение на цялото множество от модели на 

бизнес процеси, а не спрямо отделни модели на бизнес процеси. Тези критерии трябва да са коли-

чествено измерими и дефиницията им да позволява пресмятането им. Същевременно тези крите-

рии трябва да характеризират такива свойства на моделите на бизнес процесите, които имат отно-

шение към интегритета на системния модел. Оценката на тези критерии за качество без помощта 

на специализирана компютърната програма е трудна задача, изискваща значителни човешки уси-

лия като при това има голяма вероятност за допускане на грешки. С цел да  решим тези проблеми 

ще дефинираме набор от практически измерими критерии за качество на множество от модели на 

бизнес процеси, както и алгоритъм за пресмятането им [114] [115].  

Нека за определеност да разгледаме  съвкупност от EPC диаграми на бизнес процеси. Във 

всяка от тези диаграми различаваме следните основни елементи- дейности, събития, логически 

структури (logical connectors,  gates) от вида XOR, AND, OR, както и допълнителни информацион-

ни обекти и роли. Тези елементи са свързани със стрелки в потока от дейности на бизнес процеса 

[88]. EPC диаграмите съхраняват данни за тези елементи в мета- модела на бизнес процеса. Този 

мета- модел използва обектно-ориентиран подход за представяне на модела на бизнес процеса ка-

то композиция на структурни обекти (дейности, събития или логически структури) и връзки меж-

ду тези структурни обекти(асоциация, поток от съобщения и поток от последователни изпълнения) 

[116]. Графичната интерпретация на този модел е показана на Фигура 2.19.    

Фиг. 2. 19 Графична интерпретация на мета-модел с EPC  диаграма 

Информацията, съдържаща се в мета модела може да се структурира в следните групи 

[117]: 

 Информационни обекти за съхраняване и предаване на информация(входно- изходни 

документи, както и ресурси като например, законови актове за изпълнение на дейност 

или шаблони на документи. 

 Информационни обекти, принадлежащи на Организационния модел, например, роли. 

 Информационни системи, които позволяват на организацията да консумира услуги от 

външни източници. 
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Тези групи от информационни обекти позволяват да се дефинират следните критерии за 

качество на моделите, от които следват  важни изводи за интегритета на модела от бизнес процеси 

[118].  

Да разгледаме съвкупност S от модели на бизнес процеси. Нека role  е конкретна роля от 

Организационния модел на организацията, в която се изследват бизнес процесите. Да означим с  

∑ 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦(𝑟𝑜𝑙𝑒) броят пъти, които role  е свързана с дейност в модел на бизнес процес, принадле-

жащ на S . Нека 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑟𝑜𝑙𝑒) да представлява сумата на дейностите, в които трябва да участва 𝑟𝑜𝑙𝑒  

според концептуалната дефиниция на ролята в приложната област. Стойността на 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑟𝑜𝑙𝑒) по 

същество представлява броят дейности, които са записани в длъжностната характеристика на слу-

жител, имащи отношение към изпълняваната роля. Да разгледаме следният израз:  

𝑟𝑜𝑙𝑒_𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑟𝑜𝑙𝑒) = ∑ 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦(𝑟𝑜𝑙𝑒) 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑟𝑜𝑙𝑒)⁄  (2.1) 

Определение 2.1. Критерият за качество, пресметнат с израза (2.1), наричаме Индекс на участва-

щите роли (role_participation). 

Формулата за пресмятане на Индекса на участващите роли е мярка за коректното предста-

вяне на участието на 𝑟𝑜𝑙𝑒 при изпълнение на дейностите на бизнес процесите от съвкупността мо-

дели S. Тя позволява да се идентифицират EPC диаграми с непълно описание на ролите. Също така 

този индекс на качество позволява да се открият роли, които са свързани с изпълнение на преко-

мерно голям брой дейности. Това от своя страна е индикатор за дейности, където има потенциална 

опасност от възникване на задръстване на обработката на потока от информация. От своя страна 

непълната спецификация на ролите в S води до нарушаване на интегритета  на системния модел, 

изготвен въз основа на моделите S със средствата на софтуерното инженерство. Индексът на учас-

тващите роли се изразява в проценти. Колкото по- близко е 𝑟𝑜𝑙𝑒_𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑟𝑜𝑙𝑒) до 100%  за 

дадена  role, толкова по- точно е моделирано участието на тази роля в моделите S. Стойности 

близки до нула за този измерител на качество сигнализират за лошо представяне на тази роля в 

моделите S. 

При дефинирането на следващите два критерия за качество без ограничение на общността 

се предполага, че обхватът от дейности на бизнес процесите от моделите S не излиза извън рамки-

те на организацията. Изследванията показват, че това допускане е валидно за бизнес процесите в 

обществения сектор [109].  

Нека с  𝐺𝐷 =  ∑ 𝐺𝐷(𝑖𝑎) да означим множеството на всички уникални документи, които се 

генерират в дейности 𝑖𝑎 на бизнес процеси от множеството модели S . Нека 𝑎𝑐𝑡 e конкретна дей-

ност, която се среща в моделите S , а  𝐼𝑁(𝑎𝑐𝑡) представлява множеството на всички уникални 

входни документи, които дейността 𝑎𝑐𝑡 използва при изпълнение на бизнес процеси от S. Сечени-

ето 𝐺𝐷 ∩ 𝐼𝑁(𝑎𝑐𝑡) представлява подмножеството на входните документи за конкретна инстанция 

на дейността  𝑎𝑐𝑡  в модел на бизнес процес от моделите S, които са измежду генерираните доку-

менти при изпълнение на бизнес процесите от S. Тогава, нека  ∑|𝐺𝐷 ∩  𝐼𝑁(𝑎𝑐𝑡)| да означава броят 

на всички уникални документи, които се използват като входни за дейността 𝑎𝑐𝑡 в модели на биз-

нес процеси в S и са измежду всички уникални документи, генерирани в бизнес процесите от S. По 

сходен начин да означим с ∑| 𝐼𝑁(𝑎𝑐𝑡)| броят на всички уникални документи, които се използват 
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като входни за дейността 𝑎𝑐𝑡 в модели на бизнес процеси в S. Да предположим, че този брой е раз-

личен от нула т-.е. дейността 𝑎𝑐𝑡 има поне един входен документ. 

Определение 2.2. Критерият за качество, пресметнат с израза (2.2), наричаме Индекс на входните 

документи (id_generated). 

𝑖𝑑_𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑(𝑎𝑐𝑡) =  ∑|𝐺𝐷 ∩  𝐼𝑁(𝑎𝑐𝑡)| ∑| 𝐼𝑁(𝑎𝑐𝑡)|⁄  (2.2) 

Индексът на входните документи измерва каква част от уникалните входни документи за 

избрана дейност 𝑎𝑐𝑡 са измежду всички уникални документи, генерирани от бизнес процесите на 

моделите от множеството S. Този индекс определя степента на достъпност на дейността  𝑎𝑐𝑡 до 

всички документи, които тя използва като входни. По тази причина е удобно този индекс да се 

представя в проценти за практически цели. Описанията в бизнес моделите на всички дейности  

𝑎𝑐𝑡, за които индексът им на входните документи  (2.2) има стойност под  100% се нуждаят от до-

пълнително изследване от страна на бизнес аналитик. Такава стойност на този индекс означава, че 

съществуват описания на тази дейност в моделите S с непълно или некоректно зададени входни 

документи. Особено внимание заслужават дейности, за които този индекс е близък до нула про-

цента. Този индекс не е приложим за дейности, които нямат входни документи.   

По сходен начин да изследваме доколко пълноценно се използват изходните документи, 

участващи в описанията на дейностите на моделите от S. Нека с  𝑈𝐷 =  ∑ 𝑈𝐷(𝑜𝑎) да означим 

множеството на всички уникални документи, които се използват във всички дейности  𝑜𝑎 на биз-

нес процесите от множеството модели S . Нека 𝑎𝑐𝑡 e конкретна дейност, която се среща в моделите 

S , а  𝑂𝑈𝑇(𝑎𝑐𝑡) представлява множеството на всички уникални изходни документи, които дей-

ността 𝑎𝑐𝑡 създава при изпълнение на бизнес процеси от S. Сечението 𝑈𝐷 ∩ 𝑂𝑈𝑇(𝑎𝑐𝑡) представля-

ва подмножеството на уникалните изходни документи за дейността  𝑎𝑐𝑡, създадени в бизнес про-

цес от моделите S, които са измежду използваните документи на бизнес процесите от S. Тогава, 

нека  ∑|𝑈𝐷 ∩  𝑂𝑈𝑇(𝑎𝑐𝑡)| означава броят на уникалните документи, създадени при изпълнение на 

дейността 𝑎𝑐𝑡 в модели на бизнес процеси в S и са измежду всички уникални документи, използ-

вани в някой бизнес процес от S. Да означим с ∑|𝑂𝑈𝑇(𝑎𝑐𝑡)| броят на всички уникални документи, 

които се създават при изпълнение на дейността 𝑎𝑐𝑡 в модели на бизнес процеси в S. При предпо-

ложение, че този брой е различен от нула може да формулираме следното определение. 

Определение 2.3. Критерият за качество, пресметнат с израза (2.3), наричаме Индекс на използва-

ните документи (id_used). 

Индексът на използваните документи (2.3) служи за измерване на каква част от генерира-

ните документи  в резултат от изпълнението на бизнес процесите реално се използват в организа-

цията.  

𝑖𝑑_𝑢𝑠𝑒𝑑(𝑎𝑐𝑡) =  ∑|𝑈𝐷 ∩  𝑂𝑈𝑇(𝑎𝑐𝑡)| ∑| 𝑂𝑈𝑇(𝑎𝑐𝑡)|⁄  (2.3) 

Стойностите на индексът на използваните документи е удобно да се представят в процен-

ти. Когато този индекс за дадена дейност има стойност близка до  100% , тогава почти всички из-

ходни документи на тази дейност се използват по някакъв начин в дейностите от моделите на 

множеството S. Интерпретацията на този индекс позволява да се измерва ефективността и следо-

вателно, степента на значимост на отделни дейности за изпълнение на съвкупността от бизнес 
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процеси. Дейности с висок индекс на използваните документи имат критично, решаващо значение 

за реализацията на съвкупността от бизнес процеси в организацията. При изследване на бизнес 

процесите с цел подобряване на изпълнението им, следва да се обърне внимание на дейностите с 

високи стойности на този индекс с оглед да се избягват задръствания на информационния поток.  

Индексът на използваните документи не е приложим за дейности, които нямат изходни докумен-

ти. 

В заключение ще обърнем внимание, че трите въведени индекса са независими от избора 

на стандарт за моделиране на бизнес процесите. Съществена разлика на тези критерии за оценка 

спрямо съществуващите е, че при пресмятането им се разглежда цялото множество от модели на 

бизнес процеси. От друга страна, тези критерии позволяват да се установят недостатъци в описа-

нията на конкретни дейности на бизнес процеси, които са от значение за постигане на интегритет 

на цялото множество от модели. За моделиране може да се използват, например, EPC или BPMN 

стандарти. Допълнително, дефиницията на индекса за входни документи и индексът на изходните 

документи могат да се обобщят като индекси на входни и изходни ресурси, когато се моделират 

бизнес процеси, свързани производствена дейност. Съществено изискване за приложение на въве-

дените индекси като измерители за качество на множество от модели на бизнес процеси е дейнос-

тите на тези бизнес процеси да се извършват в рамките на организацията. В следващата секция ще 

използваме мета модела на ЕPC диаграмите, за да демонстрираме практическата приложимост на 

тези индекси при изследване на качеството на голямо множество от модели на бизнес процеси в 

реален проект. 

2.2.2 Компютърно подпомогната оценка на качеството на биз-

нес модели 

Бизнес аналитиците използват графични средства, за да създадат визуална представа на 

бизнес процеса, която да е разбираема за потребителите от областта на бизнеса. Това позволява да 

се взимат аргументирани бизнес решения като се разглежда цялото множество от модели на биз-

нес процеси. В тази секция ще дефинираме алгоритъм, чиято софтуерна реализация има за цел да 

подпомогне процеса по взимане на такива решения [114].  

За определеност, нека моделите на бизнес процесите в множеството S са изготвени с при-

ложение на EPC стандарта с помощта на проект в средата на ARIS [110]. Мета- моделът на бизнес 

процесите може да експортира в XML подобен език, ARIS Markup Language (AML) [119]. Мета 

моделът на AML не е зависим от EPC стандарта и може  се използва за представяне на всякакви 

типове на  обекти. Същевременно, AML  трудно може да се използва за обработка на така предс-

тавените обекти. За обработка на тези обекти е необходимо данните на мета- моделите да се изв-

лекат от  AML структурите и да се преобразуват в структура  от данни, представени като класове 

на Java (Фиг. 2.2). Осъществяването на това преструктуриране на данните е истинско предизвика-

телство, поради оскъдните описания на  AML в литературните източници. За сравнение, сходни 

подходи [103] преобразуват данните от AML  в друг XML  подобен език, EPML (EPC Markup 

Language), който не позволява като например при Java данните от ЕРС диаграмите да се обработ-

ват директно. Преобразованието на данните от мета- моделите на бизнес процесите структури от 
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данни на Java позволява тези данни да се обработят програмно и да се направи оценка за качество-

то по отношение на въведените индекси за качество.  

Класовете, показани на UML  диаграмата  на Фигура 2.20 имат релации, произтичащи от 

структурата на данни, зададена с AML. Това е направено с цел да се улесни прехода на данните от  

AML структура в структура от данни в Java. При програмната реализация на изследванията за ка-

чество на моделите са използвани следните класове: 

 class Document- служи за обобщен модел на Информационен обект в  ARIS (Object). 

 class Event- служи за обобщен модел на Събитие в EPC диаграмите на ARIS (Event). 

 class Function- служи за обобщен модел на Дейност в EPC диаграмите в ARIS 

(Function). Всяка дейност в EPC по синтаксиса на този стандарт трябва да се следва от съ-

битие. В противен случай се маркира синтактична грешка в AML структурата от данни. Вся-

ка дейност има множество от артефакти, свързани с нея. Това са входните и изходни доку-

менти( ресурси в общия случай), информационни системи и роли.  

 class InformationSystem- служи за обобщен модел на Информационна система в 

EPC диаграмите на ARIS(Application System). 

 class Person- служи за обобщен модел на елементите Position, Person и 

OrganizationalUnit в EPC диаграмите на ARIS 

 class ModelObject- е базов  клас за класовете Object, Event, Function, 

InformationSystem и Person). Всеки обект от клас ModelObject има уникален иден-

тификационен код, който  съответства на кода му като елемент от EPC диаграмите на ARIS. 

Клас ModelObject се използва и за моделиране на връзка между обекти от производните 

му класове. Използваме тази абстракция, за моделиране на необходимата йерархия, харак-

терна за XML подобните езици като AML.  

 class ArisModel- служи за обобщен модел на обектите на EPC диаграма. Този клас поз-

волява да извлечем пълна информация за данните, свързани с описанието на даден модел на 

бизнес процес. Например, това позволява да извлечем списък на всички роли, участващи в 

изпълнението на този бизнес процес или да извлечем всички документи, които са генерира-

ни или използвани.    

 class ModelsContainer- служи за обобщен модел на цялото множество от  EPC модели 

на бизнес процеси. В частност, този клас позволява да се изследва качеството на всички мо-

дели в множеството S  по отношение на въведените индекси за оценка на качеството на мо-

делите   

С помощта на тези класове е разработено приложение на Java, което позволява да се изс-

ледва качеството на голямо множество от EPC модели на бизнес процеси. За оценка на качеството 

се използват индексите, въведени с изразите (2.1- 2.3). Предложена е процедура за оценка на ка-

чеството, която се реализира в следните няколко фази (Фиг. 2.21): 

Фаза 1 По време на тази фаза се извършва моделирането на бизнес процесите с помощта на 

EPC диаграми, където всяка диаграма се представя в електронен формат в ARIS. Тази фаза ан-

гажира всички бизнес аналитици в екипа на проекта. Създаването на  EPC диаграмите изисква 

доста човешки усилия и време. Тази фаза е означена като „ARIS Architect“  на Фигура 

2.21. 
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Фаза 2 Тази има предназначението да трансформира данните на цялото множество от EPC 

модели в структура с AML формат. В продуктите на ARIS e  налична опция за експортиране 

на EPC модели в AML формат. При експортирането се създава един  XML, който съдържа 

данните на мета- моделите на всички бизнес процеси, изобразени с EPC  диаграми. Тази фаза 

е означена като „ARIS Markup Language“  на Фигура 2.21 и се извършва ръчно.  

Фаза 3 На тази фаза се извършва прехвърлянето на данните, структурирани AML  в структу-

ра, представена от Java  класовете  на Фигура 2.2. Преходът на данните е автоматизиран, но 

изпълнението на тази фаза трябва да се задейства ръчно. Тази фаза е означена като „AML 

Parser“  на Фигура 2.21  

Фиг. 2.20 Преобразувание на AML структура от данни в ООП модел на Java 
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Фиг. 2. 21 Фази за компютърно- подпомогнат анализ на качество на съвкупност от EPC  модели 

Фаза 4  е означена като „Data analysis“ на Фигура 2.21. Фаза 4 е предназначена да анали-

зира качеството на множеството от модели на бизнес процеси по отношение на структурата на 

ЕPC моделите и стойностите на индексите за качества. Анализът на структурата на всеки ЕPC 

модел включва проверка за съответствие на моделите със синтаксиса на EPC и  добрите прак-

тики за изграждане на моделите [103] [120]. Този анализ се извършва от компютърната прог-

рама и включва следните дейности:   

 Извличане на всички дейности от моделите, които са последвани директно от други дей-

ности. По изискванията на EPC синтаксиса, всяка дейност в модела трябва да е последва-

на от събитие.  

 Извличане на всички сходно именувани обекти [121], които имат различни уникални ко-

дове на елементи в EPC моделите. Обикновено това е един и същ обект от приложната 

област, който различни бизнес аналитици са въвели в моделите си с леко различно наи-

менование. По този начин един и същи обект от приложната област се дублира в ЕPC мо-

делите с различен идентификационен код. Идентифицирането на дублирани елементи в 

ЕPC моделите е важен елемент от анализа на моделите. Ползата от такъв анализ пролича-

ва при изпълнение на бизнес процесите. При наличие на голям брой модели трудно може 

да се извърши прецизен анализ за съществуване на дублирани елементи в EPC моделите, 

ако се изпълнява ръчно. Резултатите от анализа е нужно да се консултират с бизнес ана-

литик преди да се пристъпи към корекции в EPC моделите.  

 Choreography AML semantic correctnes analyses components

Aris Architect

Aris Business Modeler

AML (Aris Markup

Language) Generation

Aris Business Modeler

AML

AML Parser

AML

Data Structure

Data analyses

Data Structure

Analyses result

Report generation

Analyses result

Text Report

A set of business 

process models.

EPC to AML 

conversion.

AML to Java 

objects 

conversion.

Java objects relations analyses. 

Multi instance is based on data 

analyses independency.

Analyses report 

generation.

Analyses completed:

 Global syntax 

analyses

 Global semantic 

analyses
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 Извличане на всички дейности в EPC моделите, които не са свързани с поне една роля от 

Организационния модел. С малки изключения, всяка дейност трябва да има роля, участ-

ваща или отговорна за изпълнението й. Паралелно с валидирането на това правило се ге-

нерира статистика за броят дейности, с които е свързана всяка роля.  

Анализът на качеството на моделите по отношение на въведените индекси за качество 

структурата се извършва от компютърната програма и включва следните дейности:   

 Пресмятане на индексът на участващите роли  за всяка роля по формулата (2.1). Това 

позволява да се направят важни изводи за участието на тези роли в изпълнението на ця-

лата съвкупност от бизнес процеси в организацията. Тази информация не е достъпна при 

изследване на един единствен модел на бизнес процес. 

 Пресмятане на индекса на входните документи за всяка конкретна дейност. При стойност 

на индекса по- малка от 100%  се генерира списък, съдържащ всички документи, които се 

използват от дейности на бизнес процесите, но същевременно не са създават в резултат от 

изпълнението на дейност в някой от моделите на бизнес процесите. Най- често причините 

за наличието на такива документи са непълно описание на изходните резултати от изпъл-

нението на дейностите в EPC диаграмите. Изключение правят готови макети на докумен-

ти и нормативни актове, които са необходими за реализацията на дейности. Анализът на 

този индекс позволява да се отстранят тези недостатъци в моделите. Такива документи е  

нужно да бъдат описани като изключения и да се проследява връзката им с дейности, къ-

дето е задължително те да присъстват. Например, дейността по издаване на разрешение 

за отпуск трябва да има връзка с документ, представляващ Кодекса на труда. Поради това 

резултатите от пресмятането на индекса на входните документи трябва да се изследват от 

бизнес аналитик. 

 Пресмятане на индекса на използваните документи за всяка конкретна дейност. При 

стойност на този индекс по- малка от 100%  се генерира списък, съдържащ всички доку-

менти, които се генерират от дейности на бизнес процесите, но същевременно не се из-

ползват съществено  при изпълнението на други дейности в модели на бизнес процесите. 

Най- често причините за наличието на такива документи са непълно описание на входни-

те документи на дейностите в EPC диаграмите. Анализът на този индекс позволява да се 

отстранят тези недостатъци в моделите. Особено внимание следва да се обърне на тези 

дейности, за които този индекс е близък до 100% или нула. Изключения са възможни в 

случаите, когато дейност произвежда резултат, предназначен за ползване извън организа-

цията. Тези изключения трябва да се изследват от бизнес аналитик. 

Фаза 5 генерира отчети за извършения компютърен анализ на Фаза 4 и служи за взимане на 

решения, свързани с подобряване на качеството на цялата съвкупност от модели на бизнес 

процеси, разглеждани като едно цяло. Фаза 5 е означена като „Report generation“ на Фи-

гура 2.21. В следващата секция са представени експериментални резултати с реални данни за 

приложението на компютърно- подпомогнат анализ  на качеството на голям брой EPC модели 

на бизнес процеси . 
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2.2.3 Компютърна симулация 

В тази секция са представени експериментални резултати, получени при анализа на качес-

твото на моделите на бизнес процесите от реалния проект, използван като мотивационен пример в 

секция 2.2. Ръчната обработка на големия брой EPC модели, които са представени обобщено в 

Таблица 2.1, е непосилна задача. Такава обработка трудно може да открие пропуски в качеството 

на моделите, интерпретирани с индексите за качество (2.1- 2.3). В един реален проект като този 

най- добре проличават предимствата на предложения подход за анализ на качеството на моделите.  

Generated documents: 

 Request to department for reporting of scientific activities 

 Request to lecturers for reporting of scientific activities 

 Request to faculty for reporting of scientific activities 

 Annual scientific report, containing results, scientific cooperation, resources and 

staff 

 Report of scientific activities of department, containing results, scientific cooper-

ation, resources and staff 

 Report of scientific activities of faculty, containing results, scientific coopera-

tion, resources and staff 

 Report of scientific activities of lecturer containing the results, scientific coop-

eration and resources 

Generated documents are not used: 

 Annual scientific report, containing results, scientific cooperation, resources and 

staff 

Used documents: 

 Request to department for reporting of scientific activities 

 Request to faculty for reporting of scientific activities 

 Request to lecturers for reporting of scientific activities 

 Application form of Ministry of Education for reporting of scientific activities 

 Report of scientific activities of department, containing results, scientific cooper-

ation, resources and staff 

 Report of scientific activities of faculty, containing results, scientific coopera-

tion, resources and staff 

 Report of scientific activities of lecturers containing the results, scientific coop-

eration and resources 

Used documents that are not generated: 

 Application form of the Ministry of Education for reporting of scientific activities 

Information Systems: 

 IS "Authors" 

Employees: 

 Vice Dean 

 Head of "Research and project activities" 

 Lecturer 

 Secretary of the Department 

Фиг. 2. 22 Резултат от статичен анализ на бизнес процес 
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На Фигура 2.22 са показани резултати от изпълнението на Фаза 5 „Report generation“ 

(Фиг. 2.21) за един конкретен процес  („Генериране на Обобщен доклад за научните дейности“) от 

цяло множество EPC модели. Този отчет позволява да се проследи как се използват документите в 

различните дейности на бизнес процеса. Вижда се, че резултатът от изпълнението на процеса 

(„Annual scientific report, containing results, scientific cooperation, resources and staff“)  не се използва 

от нито един от останалите бизнес процеси, защото това е документ, предназначен за външна ор-

ганизация. Забелязва се също, че зададената от външна организация стандартна форма на този до-

кумент („Application form of the Ministry of Education for reporting of scientific activities“) не е гене-

рирана в нито един от другите бизнес процеси. 

Фиг. 2. 23 Групиране на роли по брой на дейности, които изпълняват 

За целите на сравнителния анализ да разгледаме диаграмата, показана на Фигура 2.23. Тя 

показва разпределението на ролите по броя дейности, в които те с ангажирани. С помощта на раз-

работената компютърна програма веднага могат да се направят изводи за крайно неравномерното 

разпределение на ролите в организацията при изпълнение на основни дейности. Забелязва се, че 

преобладаващата част от ролите са ангажирани в малък брой дейности. Това говори за голяма спе-

циализация на повечето от ролите. Освен това има голям брой от дейности, които се изпълняват от 

малък брой роли. Това позволява да се направи извод, че при изпълнение на такива дейности има 

завишен риск от задръстване на информационния поток. Подробните отчети, изготвяни на Фаза 4 

при анализа на качеството (“Report generation”, Фиг. 2.21), позволяват да се идентифицира 

всяка роля с дейностите, с които тя  е свързана. По този начин може да се направи сравнение на 

наличната информация в моделите на бизнес процесите с реалното й представяне в приложната 

област.  

В качеството на втори пример да разгледаме отчет, който визуализира индекса на използ-

ваните документи на Фигура 2.24. На тази фигура са показани три групи от дейности. Най- голя-
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мата група от дейности се характеризира с индекс на използваните документи от 100%.  Тези дей-

ности имат важно значение за функционирането на свързани с тях дейности като ги захранват с 

входни документи, необходими за изпълнението им. От друга страна, забелязваме съществен брой 

от дейности, чиито изходни документи не се използват никъде в рамките на организацията. Групи-

те от дейности  “Between 0- 100”, “Exactly 0” на Фигура 2.24 могат да се идентифицират с подроб-

ните отчети, налични на Фаза 4 при анализа на качеството (“Report generator”, Фиг. 2.21). Тези 

дейности трябва да се анализират подробно от бизнес аналитик с цел подобряване на качеството 

на изпълнение на свързаните с тях бизнес процеси. При такъв анализ може да се установят грешки 

в моделите. Възможно е, обаче, някои от тези дейности да произвеждат документи като продукт, 

предназначен за външни потребители спрямо организацията. 

 

 
Фиг. 2. 24 Групиране на дейности по стойностите на индекса на използвани документи 

Ролята на бизнес аналитика не може да бъде изцяло заместена с приложението на предло-

жения подход и софтуерния продукт, което го реализира. Въведените индекси за оценка на качест-

вото представляват практически измерими критерии, които насочват вниманието на бизнес анали-

тика към точно определени проблемни области в моделите на бизнес процесите. Характерно за 

тези проблемни области е, че те не могат да бъдат установени при разглеждане на отделни модели 

на бизнес процеси. Най- голямото предимство на предложения подход е, че той позволява ефек-

тивна програмна реализация на процедурата по анализа на качеството като налага спазването на 

добри практики при изграждане на модели на бизнес процеси в реални проекти [114]. 



-75- 

 

2.3 Разширение на BPMN машина с метрики за оценка на клю-

чови фактори 

Основна тема в тази секция е динамичен анализ на бизнес процеси в академична среда. То-

зи анализ се осъществява по време на изпълнението на процесите посредством специализирана 

процесна машина (“process engine”). Процесната машина изпълнява бизнес процеси като интерп-

ретира моделите им за изпълнение. Когато процесната машина позволява да се изпълняват BPMN 

модели, говорим за  BPMN процесна машина.  

Динамичният анализ на моделите на бизнес процесите се основава на текущи измервания 

на стойности на ключови индикатори за изпълнение (Key Performance Indicators, KPI, „ключови 

индикатори за дейност“ „ключови индикатори за ефективност“, „целеви показатели“) [122]. Тези 

индикатори представляват множество от количествени параметри (метрики), които служат за из-

мерване на напредъка към постигане на измерима стратегическа цел. Те се избират в съответствие 

с целите на организацията и служат за оценка на текущото или предвиждане на бъдещото състоя-

ние на организацията. В известните литературни източници обикновено се разглеждат параметри 

за оценка на бизнес дейностите в областта на маркетинга и производството, информационните 

технологии и изпълнението на проекти, управление на вериги за доставки  и пр. В сферата на об-

разованието също съществува необходимост от въвеждане на ключови индикатори за изпълнение. 

Изследванията на индикаторите за изпълнения в тази сфера изискват да се отчете мултидисципли-

нарния характер и присъща сложност на образователната дейност. Поради това в научната литера-

тура има доста по- малко данни за резултатите от изследвания в тази област. Една част от тези из-

следвания разглеждат предимно индикатори за изпълнението на цели, поставени пред отдели, кои-

то се занимават с административни и спомагателни дейности в академичната организация [123]. 

Преобладаващата част от тези изследвания използват KPI като критерий за оценка на текущата 

акредитацията на учебните заведения [124] [125]. Често срещана грешка в тези случаи е да се разг-

леждат в качеството им на KPI  следните индикатори- Ниво на удовлетвореност на учащите се, 

Процент на професионална реализация при завършване на обучението, Оценки за качеството на 

услугите/ инфраструктура/ ресурси  и пр. В специализираната литература тези индикатори се на-

ричат индикатори за постигнати резултати. За разлика от KPI стойностите на тези индикатори се 

формират за дълъг период от време и не предоставят сведения за това как да се подобрят резулта-

тите от изпълнението на бизнес процесите. Този пример свидетелства за трудностите да се форму-

лират коректно KPI.  

Да допуснем, че KPI са коректно дефинирани. Тогава тези индикатори трябва да се наблю-

дават и измерват ежедневно при изпълнението на бизнес процесите. Това  изискване предполага 

наличието на информационна технология, която да позволява автоматизирано изпълнение на мо-

делите на бизнес процесите, съпътствано с измерване на индикаторите. Анализът на така събрани-

те данни би позволило да се правят изводи за подобряване на изпълнението на бизнес процесите 

[126] [127].  

Съществуват два основни проблема, които трябва да се преодолеят, за да се реализира ана-

лиза на моделите по този начин. Първият проблем е, че съвременните стандарти за моделиране  на 

бизнес процеси не са пригодени да интегрират директно потребителски дефинирани описания на 

индикатори за качество. От друга страна, интерпретацията на тези модели от процесната машина 
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не позволява да се генерират стойности на тези индикатори в процеса на изпълнението им по ука-

зан от потребителя начин.  

Сравнителният анализ на съществуващите стандарти за моделиране на процеси показва, че 

тези проблеми могат да се решат по- лесно, ако се използва  BPMN 2.0 за моделиране на процеси-

те. Съществуващите методи за разширяване на EPC и BPMN мета- моделите въвеждат допълни-

телни графични символи [128] [129](Фиг. 2.25). Това надграждане на BPMN стандарта прави мо-

дела на бизнес процеса трудно разбираем.  

  

Фиг. 2. 25 Въвеждане на KPI с разширяване на BPMN мета-модела [129] 

В тази секция на хабилитационния труд ще представим решение за представяне на индика-

тори за качество BPMN моделите под формата на обект с данни (Data Object), който е част от 

BPMN стандарта [127]. Този подход позволява данни за пресмятане на KPI  да се привържат към 

бизнес дейност или последователност от бизнес дейности без да се затруднява съществено визуал-

ното представяне на бизнес процеса (Фиг. 2.26). За разлика от съществуващите подходи, основна-

та работа по интегриране на KPI с модел на бизнес процес е съсредоточена в процесната машина. 

По този начин диаграмата на процеса не се обременява с нови графични символи [130].  

От друга страна, при този подход стойностите на индикаторите за изпълнение  могат да се 

генерират в процеса на изпълнението на модела, където съществено участие взимат разработчици-

те на софтуер. Процедурите за генериране на стойностите на индикаторите и използването им в 

анализа на качеството на процесите се дефинират като се използват услугите на процесната маши-
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на. По този начин се разделят отговорностите по графично моделиране на  KPI и  програмната 

реализация  по обработката на стойностите на тези индикатори.  

  
Фиг. 2. 26 Въвеждане на KPI с добавяне на Data Object в BPMN диаграма 

В следващите секции ще разгледаме реализацията на този подход за подобрение на проце-

си и наблюдение на бизнес дейности като използваме Activiti като процесна машина. Основно 

внимание ще отделим на оценката на качеството на бизнес процеси в академична среда. Първона-

чално ще формулираме постановката на задачата и ще я интерпретираме с реалистичен BPMN 

модел на бизнес процеси в академична среда. Изхождайки от естеството на този модел ще въведем 

KPI посредством измерими параметри, свързани с целите на академичната организация. На след-

ващата стъпка от решението ще разширим възможностите на процесната машина, Activiti. Това ще 

позволи да изпълним бизнес процеса и едновременно с това да получим данни за стойностите на 

параметрите, измерващи KPI. Накрая ще дадем пример за анализ на данните и ще направим изво-

ди за качеството на изпълнение на процеса. Същият подход може да се приложи успешно за оцен-

ка на качеството на цялото множество от  бизнес процеси, изпълнявани от процесната машина.  

2.3.1 Постановка на задачата 

KPI са индикатори, които по правило се разработват като част от процеса по планиране на 

стратегическите цели на организацията. Те се формулират на институционално ниво и впоследст-

вие се трансформират  показатели на съответните подразделения на организацията. В случая на 

академична организация тези индикатори са обвързани с достъпа на служителите до съвременни 
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информационни технологии и уменията им да ги прилагат при изпълнение на  професионалните 

им задължения. По аналогичен начин, академичните организации измерват редовно определени 

индикатори за постигнати резултати.  

Необходимо е да разграничим KPI  от индикаторите за постигнати резултати [122]. Инди-

каторите за постигнати резултати дават информация как организацията се е справила в минал пе-

риод от време, един семестър, една академична година. Такива са данните на среден успех от из-

пити, брой на научни публикации, участия в проекти или финансови разходи за даден период от 

време. KPI са множество от параметри, от които зависи успешното развитие на организацията. 

Много често тези параметри се смесват с индикаторите за постигнати резултати [131] [132].  Тези 

индикатори нямат парично финансово измерение, но са определящи за отчитане успех при анали-

зиране на стойностите на индикаторите за постигнати резултати. Характеризират се с това, че се 

измерват много по- често от индикаторите за постигнати резултати и са обвързани с отговорности 

на отделния служител или екип от служители. Индикатори, които измерват резултати, получени 

преди месец или повече, не могат да се разглеждат като KPI.  

Формулирането на  KPI не е лесна задача. На практика тези индикатори често се смесват с 

индикаторите за постигнати резултат като се попълват така наречените балансирани карти (BSC, 

Balanced Scorecard [122]). С помощта на балансираните карти се изготвя множество от KPI, които 

трябва да са определящи за действията на всеки един от представляващите конкретна роля в биз-

нес процесите. Един подходящ пример за KPI в академична среда е статистиката за текущия брой 

студенти, участващи в студентски практики  или в научни проекти, броят на ежедневните посеще-

ния на студентите в платформа за дистанционно обучение, присъствието на лекции или практи-

чески занятия. Тези числени стойности са определящи  за постигане на по- високи резултати, 

свързани с учебната дейност  и ефективното управление на материалните ресурси на организация-

та. Такива индикатори за постигнати резултати са средният успех от изпитите в края на семестъра, 

броят  на студенти с невзети изпити, броят на публикувани курсове в електронен формат.  

В следващата секция ще разгледаме индикатора време за изпълнение на цикъл ( CT, “cycle 

time”)  от дейности в качеството му на KPI. Обикновено цикълът от дейности представлява инс-

танция на изпълняван бизнес процес и стойността на  CT е времето за изпълнението й. Този инди-

катор се използва често в литературните източници във връзка с оценка на качеството на бизнес 

процеси в производствената сфера, търговията или маркетинга [122] [86]. Стойността на CT 

включва две компоненти- „време за чакане“ и „време за обработка“. Поради задръстване на ин-

формационния поток, времето за чакане може надхвърли значително времето за обработка. В дру-

ги случаи, липсата на определен ресурс, необходим да извършване на дадена дейност, поражда 

големи стойности на времето за чакане. Не са редки случаите, когато моделът на бизнес процеса 

включва изпълнение на дейности, които неоправдано увеличават стойността на индикатора  CT. 

Отношението на времето за обработка към стойността на CT се интерпретира като коефициент за 

ефективност на бизнес процеса. 

Редовното изследване на стойностите на CT и особено на коефициента за ефективност на 

бизнес процеса, позволява да се направят важи изводи за управлението на наличните ресурси. 

Например, дейности, изпълнявани ръчно имат високи стойности на CT и ниски стойности на кое-

фициента за ефективност. Такива дейности са предмет на специално внимание при изследване на 
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качеството на бизнес процесите, защото обикновено причиняват задръствания на информационния 

поток. Тези стойности имат директна връзка със стойностите на конкретни индикатори за резулта-

ти, обвързани с изпълнение на един или множество от бизнес процеси. Да разгледаме в качеството 

на пример бизнес процеса „Провеждане на конкурс за проекти по Фонд научни изследвания“. Ко-

ефициентът на ефективност при този процес по отношение на CT обикновено е твърде нисък по-

ради преобладаващата ръчна обработка на документите. Увеличеното време за чакане да се полу-

чат одобрените  проекти води до забавяне на работата по проектите, създава проблеми по финан-

сиране и управление на планираните дейностите. В резултат на това се регистрират занижени 

стойности на индикатори за резултати като брой публикации и изнесени доклади. Тези индикато-

ри от своя страна са свързани с определяне на рейтинга на академичната организация. 

Броят на текущо изпълняваните задания ( СЕТ, “Currently Executing Tasks”)  е друг индика-

тор с ключово значение за организацията. Такива задания могат да са научните проекти или адми-

нистративните задачи, които се намират в процес на изпълнение. Индикаторът СЕТ е свързан с 

индикатор  CT посредством  броя на ново постъпващите задания  𝜈  за единица време по формула-

та на Little [133] 

𝐶𝐸𝑇 =   𝜈   𝑥  𝐶𝑇 (2.4) 

Тази формула позволява да се оцени индикатора CT по стойностите на параметрите  СЕТ 

и 𝜈  . Стойностите на тези параметри могат да се отчитат редовно при наблюдение на изпълнение-

то на бизнес процесите в автоматизирана среда като Activiti. По този начин се извлича реална ста-

тистика за стойностите на CT, която да се сравнява с теоретични предвиждания за нейната стой-

ност, получена при симулация на изпълнението на бизнес процес. Тези оценки могат да се използ-

ват за управление на промени в организацията на процесите. Формулата на Little дава също въз-

можност да се правят предвиждания за необходимите ресурси в зависимост от получените стой-

ности за CT.  

Приведените примери показват, че пресмятането на  KPI се свързва със зададен модел на 

бизнес процес. Това поставя задачата за допълване на модела на бизнес процеса със средства, кои-

то да изобразяват тези индикатори във връзка с дейности на бизнес процеса. Важно изискване към 

решението на тази задача е средствата за визуализация на KPI да се интерпретират от процесната 

машина по начин, който позволява да се изпълни зададена процедура за пресмятането на тези ин-

дикатори. В следващите секции е представено решение на тази задача. То е демонстрирано с при-

мер, заимстван от реален проект за подобряване на изпълнението на бизнес процеси в академична 

среда. Първоначално са дефинирани метрики за оценка на изпълнението на бизнес процес, които 

се интегрират в неговия BPMN модел. Впоследствие е направено разширение на BPMN машината, 

което позволява да се пресмятат  KPI в процеса на изпълнение на процеса по зададена от потреби-

теля програма. Анализът на получените стойности за KPI позволяват да се идентифицират пре-

димства и  недостатъци в модела на бизнес процеса. 

2.3.2 Метрики за оценка на бизнес процеси в академична среда 

Нека да разгледаме един бизнес процес, който е често срещан във висшите учебни заведе-

ния (ВУЗ). Такъв е процесът по генериране на Обобщен доклад за научните дейности. Изпълнени-

ето на този процес е свързано с изготвяне на таблици със стандартни данни, описващи брой на 
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участия в научни проекти, публикувани статии, брой цитирания, защитени дисертации и др. , как-

то и описание на доказателствени материали в подкрепа на приведените числови данни. Тези таб-

лици се попълват от всички преподаватели и научни работници. Впоследствие данните от тези 

таблици се придвижват по йерархичната организационно структура на ВУЗ. На всяко ниво от тази 

структура се създават нови таблици, които обобщават данните от таблиците, събрани на по- нис-

ките нива. По този начин накрая се формира общият отчетен доклад на ВУЗ-а.  

 
Фиг. 2.27 BPMN  модел на процес „Генериране на Обобщен доклад за научните дейности“ 

BPMN модел от високо ниво на този бизнес процес е представен на Фигура 2.27. Този мо-

дел е изготвен с графичния редактор на BPMN модели, наличен в Activiti и включва асинхронно 

изпълнение на под процеси или система от процеси  [98]. В специализираната литература трудно 

могат да се открият примери за асинхронно изпълнение на под процеси в модел на бизнес процес 

[134]. Изпълнението на бизнес процеса започва, когато се регистрира събитие за получена заявка, 

изискваща изготвяне на обобщен доклад за научни дейности. Моделът на бизнес процеса отчита  

факта, че всеки факултет изготвя своя доклад едновременно с останалите факултети на ВУЗ-а. 

Аналогично, всяка катедра изготвя своя отчет паралелно с другите катедри  от същия факултет. 

Този аспект от изпълнението на бизнес процеса е отразен на BPMN диаграмата като са изобразени 

три вертикални черти в графичното представяне на дейност „Faculty Data Gather”. Знакът плюс 

означава, че тази дейност е под- процес на основния бизнес процес „Генериране на Обобщен док-

лад за научните дейности“. По този начин са представени схематично групата от дейности, които 

се извършват във  всеки факултет  при стартиране на основния бизнес процес. След като се прик-

лючат дейностите по попълване на таблиците с данни на ниво факултет, се пристъпва към изгот-

вяне и предаване на Обобщен доклад за научните дейности на ниво ВУЗ. 

С навлизането на информационните технологии все по- често се използват информационни 

системи, които служат за акумулиране на данни за научна дейност. Например, такава база данни 

(„Авторите“) се поддържа в  Софийския университет „Св. Климент Охридски“). Наличието на та-

кива информационни системи улеснява генерирането на данни за научна дейност. От друга страна, 

не всички преподаватели и научни работници поддържат актуална информация за своята научна 

дейност в такава база от данни. Поради това, ръчното попълване на данните  се съчетава с извли-

чане на данни от информационна система. Този подход до някъде улеснява процеса по генериране 

на Обобщения доклад за научни дейности. Същевременно, наличието на повече от един източник 

на информация изисква допълнителни усилия по синхронизиране на данните, събирани от различ-

ни източници с цел да се избегне дублиране или пропускане на информация.  
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Фиг. 2. 28 Подробен BPMN  модел „Генериране на Обобщен доклад за научните дейности“ 

Нека сега да разгледаме по- подробно описанието на бизнес процеса като отчетем посоче-

ните особености в изпълнението му (Фиг. 2.28). На тази диаграма са изобразени подробно дейнос-

тите в под- процеса  “Faculty Data Gather” от Фигура 2.27. В рамките на тази дейност са обособени 

два под- процеса   “Department Data Gather”  и “Lecturer Data Gather”. Всеки от тези подпроцеси, по 
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подобие на “Faculty Data Gather”, е моделиран да се изпълнява в много инстанции. Например, в 

рамките на инстанция на процеса “Department Data Gather” се изпълняват паралелно много инс-

танции на процеса “Lecturer Data Gather”. Това съответства на фазата от изпълнението на процеса 

„Генериране на Обобщен доклад за научните дейности“, когато преподавателите в отделните ка-

тедри попълват таблиците с данни за своята научна дейност. Отчитането на паралелната обработка 

на информация при моделиране на бизнес процесите е от съществено значение за начина, по който 

ще се осъществи автоматизираното им изпълнение. Съвсем различни резултати от изпълнението 

на бизнес процеса „Генериране на Обобщен доклад за научните дейности“ биха се получили, ако 

инстанциите на под- процеса “Lecturer Data Gather” бяха моделирани да се изпълняват синхронно. 

Когато даден факултет получи заявка за изготвяне на Обобщения доклад, то тогава моде-

лът на бизнес процеса отчита наличието на две възможности за генериране на поисканата инфор-

мация. Дейността  „Extract Data”  се изпълнява, когато поисканата информация е достъпна в база 

от данни. В противен случай се въвежда ръчно в електронни таблици на ниво преподавател и пос-

ле на ниво катедра. Когато катедра получи заявка за изготвяне на отчетните данни, то заявка се 

изпраща и на всеки преподавател. Едновременно с  това се стартира асинхронно изпълнение на 

инстанции  на процеса “Lecturer Data Gather” за всеки отделен преподавател. Впоследствие така 

събраната информация се обобщава съответно в  дейностите  „Prepare department report“ и  

„Prepare faculty report“.  

Интерес представлява динамичния анализ на изпълнението на така моделирания бизнес 

процес в контекста на добре формулирани KPI. В качеството на метрика за измерване на произво-

дителността на този процес ще използваме индикатора CT, въведен в предходната секция. Стой-

ността на тази метрика ще пресмятаме при приключване на дейностите на всяка от инстанциите на 

под- процесите “Faculty Data Gather”,  „Department Data Gather”  и “Lecturer Data Gather”. При из-

мерване на производителността ще трябва да знаем броят на изпълнени дейности при асинхронно-

то изпълнение на под- процесите. За определеност въвеждаме следните метрики за динамичен 

анализ на бизнес процеса: 

 Total count of an activity execution. Стойността на този параметър е общият брой на из-

пълнение на дейност от инстанция на бизнес процес 

 Total time for executing an activity. Стойността на този параметър е времето на изпълне-

ние на дейност от инстанция на бизнес процес 

 Total time for executing a subprocess. Стойността на този параметър е времето на изпъл-

нение на под- процес на бизнес процес 

 Average time for executing an activity. Стойността на този параметър е средното времето 

на изпълнение на дейност от всички инстанции на бизнес процес 

 Average time for executing a subprocess  Стойността на този параметър е средното вре-

мето на изпълнение на  всички инстанции на под- процес на бизнес процес 

В следващата секция ще демонстрираме пресмятането на тези метрики при автоматизация-

та на разглеждания процес с платформата за изпълнение на бизнес процеси, Activiti.  
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2.3.3 BPMN машина за изпълнение на бизнес процеси 

Съществуват различни BPMN машини като например ORACLE BPM, SAP Business Process 

Management, Bonita BPM. Повечето от тях са реализирани на Java. За целите на това изследване 

сме избрали платформата Activiti [97]. Измежду средите с отворен сорс код  на Java тя се ползва с 

най- голяма популярност, поддържа изцяло BPMN 2.0 и има графичен редактор за създаване на 

BPMN модели.  

Тук си поставяме за цел да изпълним бизнес процеса от Фигура 2.28 като симулираме дан-

ните, необходими му за изпълнение в реална среда. Платформата Activiti позволява да се разгледат 

три сценария за изпълнение на бизнес процеси:  

 Първият сценарий позволява да се разшири функционалността на процесната машина с потре-

бителски дефиниран изпълним код. Изпълнимият код се „извиква“ всеки път, когато Activiti  

стартира нова дейност. Такъв сценарий е приложим, когато изпълнението на дейността е свър-

зано с изпълнение на уеб услуга. В разглеждания случай този сценарий не удачен, защото про-

цесът на Фигура 2.28 е представен само от дейности, които изискват взаимодействие с потреби-

теля. Там няма необходимост от извикване на уеб услуга.  

 Вторият сценарии позволява да се делегират задания. Този сценарий позволява в процеса на 

изпълнение да се прилага друга имплементация на този модел. Такъв подход не е приемлив за 

решаване на поставената задача за оценка на конкретен модел на бизнес процес с метрики, свър-

зани с изпълнение на определени дейности на този модел. 

 Третият сценарий позволява на Activiti  да симулира действието на участник в изпълнението на 

бизнес процеса.  взаимодействие на потребителя с процеса. При този сценарий  Activiti  следи за 

наличието на задание, неприсвоено  на потребител. При откриване на такова задание,  Activiti  

приема ролята на потребител и започва изпълнението на заданието. В началото изчаква опреде-

лено време, след което изпълнява дейностите на това задание, както са описани в бизнес модела 

на процеса.  В този случай, Activiti  в действителност симулира действията на реален потреби-

тел. Activiti  позволява  да се регулира времето за изчакване между зададени стойности за ми-

нимално и максимално време за изпълнение на заданието. Тези минимални и максимални стой-

ности на време могат да се задават за поотделно за всяка инстанция на бизнес процеса по време 

на изпълнението му.  

Третият сценарий за използване на Activiti се оказва най- удачен за постигане на поставе-

ните цели, когато не разполагаме с възможности да изпълним процеса в реални условия. Този сце-

нарий позволява да разширим функционалността на BPMN машината на Activiti, като задаваме 

потребителски дефиниран код на Java, който процесната машина изпълнява при интерпретацията 

на елементите Data Object  на BPMN  диаграма. Такъв подход прави възможно да свържем с 

Data Object елемент тези от дейностите в BPMN  диаграмата, които са от съществено значение 

за извличане на стойност на метрика в процес на изпълнение на процеса. В конкретния пример на 

процеса от Фигура 2.28 свързваме Data Object елемент с всяка от дейностите, при които се пра-

вят заявки или се съставят отчетните документи от страна на преподавател, катедра, факултет и 

ВУЗ (“Prepare … report”).  

Потребителският код за интерпретация на Data Object  елемент в BPMN  диаграма може 

да се използва за различни цели. Тук ще се възползваме от възможността да задаваме потребител-

ски код на Java, за да симулираме изпълнението на бизнес процес в приложната област с данни, 
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получени с генератор на случайни числа. Предназначението на случайните стойности е да модели-

рат времето необходимо за изпълнение на дейностите на бизнес процеса и това време варира в 

границите на усреднени минимални и максимални стойности. Интервалите за изменение на тези 

случайни числа ще определим въз основа референтни стойности, получени при наблюдение на 

изпълнението на моделираните дейности. При изследване на приложната област могат да се уста-

новят реалистични референтни стойности за времевите интервали : 

 Минималното време за изпълнение на дейност, измервано в минути 

 Максималното време за изпълнение на дейност, измервано в минути 

С помощта на така определените референтни стойности съставяме следния алгоритъм, 

който симулира изпълнението на бизнес процеса от Фигура 2.28 в реални условия. За определе-

ност приемаме, че броят на факултетите във ВУЗ-а са 16. 

Стъпка 1. Генерираме брой на катедри във всеки факултет като случайно число в интервала [7, 

16]. 

Стъпка 2. Генерираме брой на преподаватели във всяка катедра на факултетите като случайно 

число в интервала [7, 16]. 

Стъпка 3. Въвеждаме в платформата Activiti модела  на бизнес процеса заедно с началните стой-

ности, определени на стъпки 1-  2 и стартираме процесната машина. 

Стъпка 4. Activiti изпълнява следния цикъл от действия с всяка от дейностите на бизнес процеса: 

Изпълнението на цикъла се прекратява, когато се изпълни дейност “Prepare university 

report” (Фиг. 2.28): 

1. Activiti поема права за изпълнението на дейността 

2. Изчаква известен период от  време, зададен като случайно число. Периодът от вре-

ме моделира времето необходимо на реален потребител да подготви изпълнението 

на дейност от бизнес процеса(„време за чакане“ на метриката СТ). 

3. Изпълнява дейността   

Стъпка 5. Извежда се отчет за стойностите на метриките, използвани за изследване на качеството 

на изпълнение на бизнес процеса 

 Брой на изпълнения на всеки елемент от BPMN диаграмата 

 Средна стойност на времето за изпълнение на всяка дейност и под процес (CT) 

 Общо време за изпълнение на всяка дейност или под процес   

Симулацията е подходящо средство за изследване влиянието на компонентата „време за 

чакане“ на индикатора СТ върху стойностите на данните, извеждани в Стъпка 5 от този алгоритъм. 

За целите на сравнителния анализ изпълняваме този алгоритъм при четири различни предположе-

ния за компонентата „време за чакане“ на индикатора СТ. Освен в условия на произволно генери-

рана стойност за тази компонента (при реалистично зададени интервали за изчисление на произ-

волната стойност), ще изпълним симулация и при следните три предположения : 

 Best случай на изпълнение- времето за чакане се определя от най- малката усреднена стойност 

на времето за изпълнение на дейност в приложната област  

 Worst случай на изпълнение, времето за чакане се определя от най- голямата усреднена стой-

ност на времето за изпълнение на дейност в приложната област 

 Perfect случай на изпълнение - случаят, когато всички преподаватели и катедри получават за-

явки за изготвяне на отчети и изготвят отчетите си с помощта на електронна база от данни. Без 
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ограничение на общността, приемаме, че времена за чакане на тези дейности се приемат за ну-

ла.  

Симулационните резултати в граничните случаи Best и Worst позволяват да се очертаят те-

оретично целите за качество на изпълнение на бизнес процеса при сравнението им със стойности-

те, установени при отчитане на особеностите на реалното изпълнение на процеса.  Случаят Perfect 

на симулация предоставя ориентир за подобряване на качеството на изпълнение с приложение на 

съвременни ИТ при изпълнение на дейностите. 

В следващата секция са представени резултатите от изпълнението на този алгоритъм, при 

което са  генерирани по случаен начин 196 катедри и 1387 преподаватели. При така осъществената 

симулация е прието, че един от всички 16 факултета използва изцяло База от данни за  изготвяне 

на обобщените данни на факултета за осъществена научна дейност. 

2.3.4 Анализ на  резултати от компютърна обработка на метри-

ки за оценка 

Резултатите от изпълнението на бизнес процеса са получени при асинхронно изпълнение 

на дейностите, според графичното им представяне в неговия BPMN  модел. Това е важна особе-

ност на компютърната симулация на бизнес процеса от Фигура 2.28 в сравнение със съществува-

щите подходи за оценка на качеството на изпълнявания бизнес процес [100]. Поради това стойнос-

тите на метриките за време CT не могат да се получат като просто сумираме времената за изпъл-

нение на отделните дейности. Изпълнението на процеса с BPMN  машина като Activiti е единстве-

ното средство за получаване на реалистични резултати за стойностите на метриките на процеса. 

От друга страна, този пример демонстрира възможностите за коректно интерпретиране на BPMN  

модел с процесната машина. Компютърната симулация помага се открият евентуални несъответс-

твия на модела с реализацията на бизнес процеса в приложната област.  

Таблици 2.2 и 2.3 представят резултатите от компютърната симулация на бизнес процеса 

„Генериране на Обобщен доклад за научните дейности“ (Фиг. .2.28). Това са числовите резултати, 

изведени на Стъпка 5 от алгоритъма за симулация (секция 2.3.3)- общ брой на изпълнени дейнос-

ти, средно и пълно време за изпълнение на дейност или под процес. В тези таблици са използвани 

за краткост следните означения: 

 Best случай на изпълнение е означен с  B 

 Worst случай на изпълнение е означен с  W 

 Random случай на изпълнение е означен с R  

 Perfect случай на изпълнение е означен с  P  

Таблица 2.2 обобщава резултатите от всички тези случаи на симулация за всяка от дейнос-

тите на BPMN диаграмата (Фиг. 2.28). В случаите (B, W, R)  само един факултет ползва електрон-

на база с данни за научна дейност. Забелязва се отчетливо, че в тези случаи времената (средно и 

общо) за изготвяне на отчетните данни е съществена тежест за отделните преподаватели, катедри  

и факултети. Поради асинхронното изпълнение на дейностите на процеса, пълното време за из-

пълнение не се представя като сума от времената за изпълнение на елементарните дейности, които 

ги съставят. Броят на изпълненията на дейност “ Prepare personal report“  е по- малък от 1387, по-

неже един от факултетите използва изцяло База от данни за  изготвяне на обобщените данни на 

факултета за осъществена научна дейност. 
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Activity 

Execution 

Count 

Average time[min] Total time[min] 

B/W/R P B W R P B W R P 

Prepare request for 

every faculty 
1 1 5 100 38 21 5 100 38 21 

Preview Request 16 16 1 2 1 9 9 44 16 155 

Extract Data 1 16 1 25 13 9 1 25 13 156 

Prepare request for 

every department 
15 0 5 13 6 0 85 195 93 0 

Prepare request for 

every lecturer 
183 0 35 64 46 0 7830 11746 8524 0 

Prepare personal 

report 
1293 0 71 78 76 0 92011 101394 99399 0 

Prepare department 

report 
183 0 87 361 233 0 16095 66164 42696 0 

Prepare faculty  

report 
16 16 283 568 467 3 4542 9091 7487 51 

Prepare university 

report 
1 1 400 720 610 480 400 720 610 480 

Таблица 2.2 Резултати от изпълнение на бизнес процес с включени метрики за качество 

В Таблица 2.3 са представени обобщени данни от изпълнението на симулацията за всеки от 

трите  под процеса на разглеждания бизнес процес. Да разгледаме под процесите „Department Data 

Gather“   и „Lecturer Data Gather“.  Общото време за изпълнение на тези под- процеси e нула в иде-

алният случай (Р), когато всички факултети ползват електронна база от данни за резултати от на-

учна дейност. В Таблица 2.2 е отразено, че преподаватели и катедри не са ангажирани с изпълне-

ние на дейностите от тези под- процеси- броят пъти за изпълнение на съставящите ги дейности е 

нула в този случай. Времето за съставяне на отчетните данни за научна дейност се формира от 

дейностите, изпълнявани на ниво факултет. От приведените резултати се вижда също, че пълното 

време за изпълнение на под- процеса  „Faculty Data Gather“ е съществено по- малко в идеалният 

случай  (Р) в сравнение с времената, пресметнати за симулация при случаи B/W/R. 

Subprocess 

Execution  

Count 

Average time  

[min] 

Total time  

[min] 

B/W/

R 
P B W R P B W R P 

Faculty Data  

Gather 
16 16 210 534 286 23 3368 8556 4581 379 

Department Data  

Gather 
183 0 142 428 160 0 26141 78499 29284 0 

Lecturer Data  

Gather 
1293 0 71 78 77 0 92028 101399 99408 0 

Таблица 2.3 Резултати от изпълнение на под-процеси с включени метрики за качество 

Например, в общия случай един факултет има нужда от 210 до 534 минути (теоретично), за 

да обобщи данните, получени от катедрите. При наличие на електронна база данни, това време се 

съкращава до 23 минути. Друг интересен извод от тези резултати е, че при ръчна попълване на 

данните в отчета се наблюдава задръстване на информационния поток при събиране на данните от 

отделните катедри и преподаватели. Освен всичко друго, анализът на компютърните резултати 

дава добра основа за предвиждане на общото време необходимо за изпълнение на симулирания 

бизнес процес.  
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2.4 Изводи 

Съвременните информационни системи се характеризират с голяма сложност на съставя-

щите ги модули, както и на връзките им с други информационни системи в приложната област. 

Информационни системи в държавната администрация в България за административно обслужва-

не на гражданите и бизнеса, както информационни системи за управление на дейностите във вис-

ши учебни заведения са типични примери в това отношение. Резултатите, описани с тази глава, са 

свързани с участието на автора на хабилитационния труд като бизнес аналитик в разработката на 

такива проекти.  

Обзорът на съществуващите литературни източници и практическият опит позволяват да 

се направи извод, че обектно- ориентираните методологии като RUP са предпочитано средство за 

успешна реализация на сложни проекти в условия на неизбежни промени на технологии и бизнес 

изисквания. Моделирането и автоматизираното изпълнение на бизнес процесите са тясно свързани 

приложението на този обектно- ориентиран подход и съпътстващите го технологии. Например, 

моделирането на бизнес процесите е една от основните дейности на фаза Детайлизиране в RUP и 

служи за изграждане на системния модел на разработвания проект. BPMN, EPC и UML стандарти-

те са най- често използвани за тази цел. Средствата за реализация на тези стандарти са тясно свър-

зан с приложение на обектно-ориентирани технологии Enterprise Architect (EA), IBM WebSphere 

Business Modeler, ARchitecture of integrated Information Systems (ARIS)  и др.  Сравнителният ана-

лиз на  BPMN, EPC и UML стандартите дава основание да се направи извода, че UML 2  предоста-

вя ограничени възможности за документиране на използваните ресурси и аспекти от организация-

та на бизнес процесите, свързани с външната среда. Друга характерна особеност на бизнес проце-

сите е, че те са управлявани от събития. Този аспект на бизнес процесите също не може да се 

представи с UML диаграма във вид, който да е разбираем за хора от бизнеса. Обобщени данни от 

последните години сочат, че BPMN 2.0  се е превърнал в основен стандарт за моделиране на биз-

нес процеси. Този стандарт все още не е така популярен в  България, където най- често се използва 

UML за тези цели. 

Динамичната бизнес среда налага промени в стратегическите цели за управление на ресур-

сите и това води реорганизация на бизнес процесите. Стремежът да се придобие конкурентно пре-

имущество поражда три основни сценария, при които се налага моделиране на бизнес процеси. 

Това са необходимост от подобряване на качеството на изпълнение на съществуващите процеси, 

нужда от документиране на съществуващите процеси и  интегриране на нови бизнес процеси към 

съществуващите. Анализът на бизнес процесите може да установи кои процеси не съответстват на 

бизнес стратегията на организацията, да идентифицира неефективни дейности и задръствания в 

информационния поток. Напредъкът в изпълнението на поставените цели се оценява по отноше-

ние на набор от ключови индикатори за изпълнение (KPI) и индикатори на резултати. Моделите на 

бизнес процесите позволят да се разбере взаимната им връзка и на тази основа да се подобри опе-

ративната ефективност по отношение на използваните ресурси. Симулацията на бизнес процеса е 

често прилагана  като  средство за проверка на съответствието на модела с очакваното му изпъл-

нение в реална бизнес среда. Симулацията е средство, което има за цел да минимизира рисковете 

от наличието на такива несъответствия. По този начин се формират теоретични оценки за стой-

ностите на основните индикатори за качество на процесите и се прецизира интеграцията на бизнес 

процесите с външни системи. 



-88- 

 

В тази глава са представени методи, алгоритми и резултати от програмната им реализация 

за целите на статичен и динамичен анализ  на качеството на съвкупност от модели на бизнес про-

цеси в академична среда. Приложните аспекти на изследването са демонстрирани  с реални данни 

от проект за документиране и стандартизиране на бизнес процесите в един от най- големите ВУЗ в 

България. Тези данни се съдържат в над 300 модела на бизнес процеси и създават вярна представа 

за целия спектър от проблеми, съпътстващи документирането на бизнес процеси.  

Основните трудности в реализацията на статичния анализ  произтичат от  липсата публич-

но достъпни данни за осъществени проекти в академична среда. Статичен анализ на бизнес проце-

си в такава среда , както и на бизнес процеси в обществения сектор, се разглежда рядко в научната 

литература. Наличните изследвания показват, съществени разлики в реализацията на бизнес про-

цесите в частния и обществения сектор. Реализацията на бизнес процесите в разглеждания проект 

има две характерни особености, типични за бизнес процесите в обществения сектор. Обхватът на 

бизнес процесите не се разпростира извън организацията и дейностите им са свързани изключи-

телно с обработка на информационни обекти. В този смисъл такава съвкупност от модели на биз-

нес процеси притежава свойството „затвореност“. Тези особености на бизнес процесите се използ-

ват в тази глава от хабилитационния труд за дефиниране на подходящи критерии за качество на 

моделите в академична среда. 

Големият брой на моделите е характерна особеност за всички реални проекти. Въпреки то-

ва, в специализираната литература обикновено се разглеждат изолирани бизнес процеси, а не съв-

купност от модели, както е на практика. Статичният анализ на моделите обикновено има за цел да 

осъществи контрол при прилагане на  синтактичните изисквания на избрания стандарт за модели-

ране, да извърши проверки за коректността на структурите за управление на логиката на процеса, 

коригиране на дублирана или липсваща информация, прилагане на утвърден стил за именуване на 

събития и дейности. На практика статичният анализ се извършва за всеки модел поотделно като се 

прилага  съвкупност от добри практики в комбинация с верификация на логическите структури и 

статистически методи предсказване на грешки. Откриването на конкретни проблеми в описанието 

на дейностите изисква разглеждането на всеки модел на бизнес процес поотделно. В реални про-

екти, обаче, ръчната обработка на стотици на  брой от модели на бизнес процеси е истинско пре-

дизвикателство. 

Друг недостатък на съществуващите подходи за статичен анализ е, че те не отчитат споде-

лените ресурси (документи, продукти на информационни услуги или материални средства) и роли, 

участващи в изпълнението на дейностите на бизнес процесите. В известните литературни източ-

ници рядко се изследват моделите на бизнес процесите като едно цяло. Поради това известните 

подходи за статичен анализ не могат да открият липсваща или дублирана информация в описание-

то на дейностите на бизнес процесите. Липсата на интегритет в описанието на моделите се възп-

роизвежда в системния модел на проекта или при изпълнението на бизнес процесите. Трудностите 

по отстраняване на тези недостатъци в съвкупността от модели се състои в изработване на изме-

рими количествени критерии, които да са приложими в реални проекти. Друго изискване към та-

кива критерии е интерпретацията им да позволява идентифициране на конкретен проблем в опи-

санието на конкретна дейност. Съществуващите критерии оценяват вероятността от наличието на 

такива проблеми. Недостатъците на съществуващите критерии се свеждат до трудности в практи-

ческото им приложение в реални проекти или в невъзможност да се установи проблем в описание-
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то на дейност на един бизнес процес, който е следствие от непълно или погрешно описание на 

дейност в друг бизнес процес.  

В тази глава на хабилитационния труд са въведени три индекса за оценка за качество на 

множество от модели на бизнес процеси в академична следа, Индекс на участващите роли, Индекс 

на входните документи и Индекс на използваните документи. Индексите се измерват в проценти и 

това улеснява визуализацията им. Основните предимства на тези индекси проличават при статичен 

анализ на бизнес процеси в реални проекти. Тяхна отличителна особеност е, че при пресмятането 

им се разглежда цялото множество от модели на бизнес процеси. От друга страна, интерпретация-

та на стойностите на индексите позволява да се установят такива недостатъци в описанията на 

конкретни дейности на бизнес процеси, които нарушават интегритета на цялото множество от мо-

дели. Приложението на тези индекси може да се разшири с бизнес процеси от производствената 

сфера, където вместо информационни обекти да се разглеждат материални ресурси необходими за 

изпълнение на работните дейности.  

Моделът за съхраняване на бизнес процесите в електронен формат не е пригоден за дирек-

тно пресмятане на потребителски дефинирани индекси за качество. В научната литература липсва 

изчерпателно описание на  мета- моделите на  EPC  и BPMN диаграми. Това налага извличане на 

данните, съдържащи се в мета- модел и съхраняването им в структура от данни, представена като 

класове на Java. Този подход за пресмятане на въведените индекси е осъществен програмно на 

Java и така се автоматизират дейностите по статичен анализ на голям брой модели на бизнес про-

цеси в реални проекти. Програмната реализация позволява да се прилагат и други числени крите-

рии за статичен анализ на голяма съвкупност от модели на бизнес процеси. 

Демонстрираните резултати от изпълнението на програмата позволяват да се направят 

конкретни и важни изводи за качеството на съвкупността от модели на бизнес процеси. По- конк-

ретно, основните функционалности на програмата включват синтактичен анализ на всички EPC 

диаграми в проекта, идентифициране на дублирани и липсващи наименования на информационни 

обекти, дейности с липсващи роли. По този на начин компютърно– подпомогнатият подход за ста-

тичен анализ на моделите може да валидира приложението на утвърдени практики, известни в 

литературата като Седемте правила за моделиране на процеси (Seven Process Modeling Guidelines) 

или накратко, 7PMG. От друга страна, пресмятането на индексите за качество спомага също  за 

валидиране на интегритета на цялата съвкупност от модели по отношение на роли, входни и из-

ходни информационни обекти. Въведените индекси не отменят ролята на бизнес аналитиците при 

изграждане и редактиране на моделите на бизнес процесите. Компютърно- подпомогнатата оценка 

на качеството на моделите насочва тяхното внимание към отстраняване конкретни проблеми в 

голяма множество от такива модели като същевременно предоставя всичката необходима инфор-

мация за извършване на корекции в описанията на моделите. Допълнителни възможности за при-

ложение на въведените индекси включват изготвяне на актуална справка за длъжностните харак-

теристики на служителите, посредством извличане на отчет за изпълняваните от тях роли в дей-

ности на бизнес процесите. Друго възможно приложение е свързано с валидиране на списъка от 

дейности в множеството от бизнес процеси, чиито изпълнение изисква прилагане на конкретни 

нормативни актове и документи.  

Втората основна тема в тази глава е анализ на съвкупност от бизнес процеси в академична 

среда по време на изпълнението им с процесна машина. За разлика от съществуващите примери в 

литературните източници тук основна цел е да се предложи решение за динамичен анализ на съв-
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купност от бизнес процеси, а не на изолиран бизнес процес. Динамичният анализ на моделите поз-

волява да се правят изводи за качеството на изпълнение по стойностите на числено измерими по-

казатели, които определят напредъка на организацията в изпълнение на стратегически цели. Таки-

ва показатели са ключовите индикатори за изпълнение (KPI) и индикаторите за постигнати резул-

тати. Поради честото смесване на тези индикатори в литературните източници, в тази глава е нап-

равено ясно разграничение на ключовите индикатори за изпълнение и индикаторите за постигнати 

резултати. Важни особености, които отличават ключовите индикатори за изпълнение са, че те ня-

мат парично измерение и отчитат текущо измерени стойности. Ключовите индикатори за изпълне-

ние се дефинират най- често, посредством времето за изпълнение на цикъл от дейности („cycle 

time”). Индикаторите за постигнати резултати обобщават данни, които са регистрирани минал пе-

риод от време като например, резултати като печалба, приходи от продажби, индекс за удовлетво-

реност на клиент и пр. Преобладават публикации, където тези индикатори се разглеждат в контек-

ста на примери, взети от сферата на финансите, търговията, маркетинга или производството. Реа-

лизацията на динамичният анализ изисква да се решат два основни проблема. Първият е свързан с 

интегриране на индикаторите за измерване на качеството и процедурите за тяхното осъществяване 

като част от модела на бизнес процеса. Целта на тази интеграция е да визуализира по интуитивно 

разбираем начин връзката на модела на бизнес процеса с процедурите за анализ. В известните ли-

тературни източници се оформят два крайни подхода за решение на този проблем. Едно възможно 

решение е стандартът за моделиране (EPC, BPMN)  да се разшири с графични символи за визуали-

зация на процедурите за анализ. На практика, моделът на бизнес процеса се претрупва с информа-

ция и с това се затруднява разбирането на бизнес процеса. Допълнително неудобство при този 

подход е, че ново въведените графични символи не могат да се интерпретират директно от маши-

ните за изпълнение на процеси. Другият подход е процедурата по динамичен анализ да не се изоб-

разява на върху диаграмата на бизнес процеса. Тогава описанието на процедурите за динамичен 

анализ е достъпно единствено на ниво софтуерна реализация на тези процедури. В тази глава на 

хабилитационния труд е предложено решение на като се използва стандартен Data Object еле-

мент от BPMN стандарта за представяне на индикатори за качество. Този елемент позволява също 

да се реферира процедура за  обработка на индикатора за качество и тя да се интерпретира от про-

цесната машина по стандартен начин. При този подход не се затруднява визуалната интерпретация 

на бизнес процеса и едновременно с това позволява да се визуализира връзката на индикатор за 

качество със съответната му дейност, която генерира стойностите на индикатора. Основно пре-

димство на това решение е, че разделя отговорностите по визуализация на индикаторите за качес-

тво от отговорностите по реализацията на процедурата за обработка на индикатора за качество.  

Вторият основен проблем на динамичния анализ произтича от трудностите по дефиниране 

на подходящи ключови индикатори за изпълнение на процеси в академична среда. Трудно могат 

да се открият публикации с примери на ключови индикатори за изпълнение(метрики) на бизнес 

процеси, характерни за академична организации. От друга страна, особеностите на основните биз-

нес процеси в академични организации не позволяват да се заимстват директно индикатори от 

бизнес процеси, изпълнявани в други области на човешка дейност. Въвеждането на ключови ин-

дикатори за изпълнение в академична организация е извън обхвата на темите в хабилитационния 

труд и е предмет на отделен проект и самостоятелно изследване. Поради това в тази глава са из-

ползвани примерни индикатори за качество като индикатор на време за изпълнение, брой на теку-

що изпълнявани задания, брой на постъпващи заявки за изпълнение за единица време.  
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В качеството на пример за динамичен анализ е използван BPMN  модел типичен бизнес 

процес в академична среда, „Генериране на Обобщен доклад за научните дейности“. Този модел е  

съставен от под процеси, които се изпълняват асинхронно в пълно съответствие с начина, по който 

се изпълняват в приложната област. В литературните източници трудно могат да се намерят при-

мери за изпълнение на такъв вид  BPMN модел с процесна машина. Разгледани са три различни 

сценария за симулация на изпълнението на BPMN модела в реални условия и е обоснован напра-

вения избор на сценарий. Изпълнението на модела е демонстрирано подробно на процесна маши-

на, Activiti.  Резултатите от изпълнението  на динамичния  анализ предоставят информация за кон-

кретни дейности, при които се получава задръстване на информационния поток. При симулация за 

изпълнение на BPMN модела се получават данни, които обясняват причините за наблюдавано зад-

ръстване в информационния поток. Анализът на данните позволява да се изведат оценки за теоре-

тичните стойности на ключовите индикатори за качество, които да се съпоставят със стойностите 

им при изпълнението на моделирания бизнес процеса в приложната област.  

2.5 Приноси 

Приносите на тази глава могат да бъдат обобщени по следния начин:  

1. Формулирана е постановка на задача за постигане на интегритет на съвкупност от модели 

на бизнес процеси по отношение на структурни критерии за качество. Решението на тази 

задача има за цел да отстрани недостатъци в описанието на дейности на моделите като  се 

отчитат връзките между информационните обекти и ролите в цялото множество от модели 

на бизнес процеси. Грешките в описанието на дейностите са често явление в реални проек-

ти, където екип от бизнес аналитици е ангажиран с изграждане на моделите на бизнес про-

цесите. Пропуски в изграждането на един модел в общия случай оказва влияние върху ко-

ректността на описанието на други модели на бизнес процеси, поради нарушена комуни-

кация в обслужването и управлението на тези процеси. За разлика от съществуващите под-

ходи към оценка на качеството, формулировката на задачата разглежда моделите на бизнес 

процесите в тяхното единство. Това е естествен подход, който произтича от общата плат-

форма за изпълнение на процесите, предоставяна от организацията, в която те се изпълня-

ват. Синергията от съвместното изпълнение на всички процеси е ключ за реализиране на 

критичните фактори за успех на организацията. Резултатите от решението на задачата доп-

ринасят за подобряване  на ефективността от изпълнението на съвкупността от модели на 

бизнес процеси и изграждане на коректен системен модел на информационна система за 

имплементацията им в организацията. 

2. Анализирана е съвкупност от EPC модели на бизнес процеси, създадени от реален проект в 

областта на образованието. В специализираната литература рядко се публикуват данни от 

анализ на реални проекти по моделиране на бизнес процеси в тази област. При сравнител-

ния анализ са установени характерни особености на моделите, които са сходни с модели на 

бизнес процеси, изпълнявани в организации от обществения сектор. Направени са изводи 

по отношение на сложността и структурите за управление на моделите. Обособени са ос-

новни групи от процеси в академична среда и е изследвано съотношението им спрямо об-

щия брой бизнес процеси в организацията. Резултатите от анализа на проблемите, свърза-

ни с изграждане на моделите и прилагане на стандарти за подобряване на качеството ва 
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изпълнение на процесите, обосновават необходимостта от дефиниране и прилагане на кон-

кретни критерии за оценка на качеството на  EPC моделите в академична среда. 

3. Дефинирани са  индекси за оценка на качество на съвкупност от модели на бизнес процеси, 

които отчитат взаимната свързаност на ресурсите и ролите. Всеки от тези индекси има ин-

туитивна интерпретация, която  се представя в проценти. Това улеснява визуализирането и 

разбирането на тези критерии. Индексът на участващите роли измерва, доколко пълно е 

отразено участието на конкретна роля от Организационния модел в съвкупността от моде-

ли. Ролите трябва да са свързани с изпълнение на дейности на бизнес процеси, които съот-

ветстват на длъжностните им характеристики. От друга страна, всяка дейност трябва да е 

обвързана с пълния набор от роли, които са ангажирани с нейното изпълнение. Този ин-

декс позволява да се изследва разпределението на дейностите по роли. Индексът на вход-

ните документи отчита наличието на входни документи (информационни обекти или ре-

сурси в общия случай), които не са генерирани от някой бизнес процес, представен в разг-

лежданата съвкупност от модели на организацията. Този индекс се основава на допускане-

то, че се изследват бизнес процеси от обществения сектор. За такива процеси е установено, 

че удовлетворяват свойството „затвореност“. Входните документи, за които се установи, 

че не са генерирани в рамките на организацията, подлежат на изследване от бизнес анали-

тик. Индексът на използваните документи  е въведен с цел да се изследва доколко изход-

ните резултати от изпълнението на дейностите допринася за функционирането на цялата 

система от процеси в организацията. Този индекс измерва каква част от информационните 

обекти генерирани в дейност на бизнес процес се използва в други дейности на бизнес 

процеси на организацията. Дейности с висок индекс на използваните документи имат кри-

тично, решаващо значение за реализацията на съвкупността от бизнес процеси в организа-

цията.  

4. Формулиран е алгоритъм за статичен анализ на съвкупност от  ЕPC диаграми и са описани 

способи за интерпретацията на резултатите от приложението му.. Алгоритъмът извлича 

данните от мета-модела на ЕPC диаграмите в ARIS  и ги трансформира в структури данни 

на Java. По такъв начин, данните от мета- модела могат да се изследват с потребителски 

дефинирани алгоритми, да се съхраняват във формат, зададен от потребителя, както и да се 

визуализират в платформа различна от  ARIS. По тези възможности предложеният алгори-

тъм превъзхожда съществуващите, които преобразуват данните от мета-модела на ЕPC ди-

аграмите в език с ограничени възможности като EPML. Обработката на данните в  Java 

позволява да се изследват зависимостите между елементите на  ЕPC диаграми на голяма 

съвкупност от модели на бизнес процеси. Така например, с този алгоритъм може да се изв-

лече информация за структурни характеристики на моделите (спазване на изисквания на 

ЕРС синтаксис, логическите структури на EPC диаграмите) и преди всичко, да се пресмя-

тат индексите за качество на бизнес процеси (Индекс на участващите роли, Индекс  на 

входните документи и Индекс на използваните документи). Резултатите от приложението 

на алгоритъма имат съществена практическа стойност в реални проекти, състоящи се от 

голям брой модели на бизнес процеси. 

5. Направени са изводи от статичен анализ на ЕPC диаграми, които могат да се използват ка-

то основа за подобряване на бизнес процесите в академична среда. В специализираната ли-

тература няма много примери, които да дават практически насоки как се извършва подоб-
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ряване на структурата на бизнес процесите в конкретни области на човешка дейност като 

образованието, например. Това определя стойността на направените изводи. Те предоста-

вят примерни насоки за подобряване на процеси като се отчетат структурни данни от всич-

ки ЕРС диаграми. Това позволява да се „види“, например, разпределението на ролите по 

изпълнение на дейности в рамките на цялата организация. Ако се разглеждат отделни мо-

дели на процеси, тази информация няма да е достъпна. От друга страна, разпределението 

на ролите по дейности, предоставя възможности за оптимизиране на служебните задълже-

ния на роли, за които се установява, че са ангажирани в прекалено голям брой дейности.  

6. Направено е разграничение между ключови индикатори за качество  и индикатори за пос-

тигнати резултати на бизнес процеси в академична среда. Установени са примери за изне-

сени данни в литературните източници, при което индикаторите за постигнати резултати 

се интерпретират  неправилно като ключови индикатори за качество.  

7. Предложен е способ  за визуализиране на индикатори за качество в BPMN диаграма, при 

който се използва стандартен Data Object елемент от BPMN. По този начин BPMN диагра-

мата не се претрупва с допълнителна графична информация и процесната машина може да 

изпълнява BPMN модел без да има нужда от промени. По този начин, за разлика от същес-

твуващите подходи, диаграмата на бизнес процеса запазва свойството си  да бъде разбира-

ема. От друга страна, стандартният  Data Object елемент от BPMN позволява към дейнос-

тите да се прикрепят данни, които да се използват при пресмятане на индикаторите за ка-

чество. За разлика от съществуващите подходи, основната работа по интегриране на KPI с 

модел на бизнес процес е съсредоточена в процесната машина. По този начин стойностите 

на индикаторите за изпълнение  се генерират в процеса на изпълнението на модела, където 

съществено участие взимат разработчиците на софтуер. Процедурите за генериране на 

стойностите на индикаторите и използването им в анализа на качеството на процесите се 

дефинират като се използват услугите на процесната машина. Приложението на предложе-

ния способ води до разделяне на отговорностите по графично моделиране на  KPI и  прог-

рамната реализация  по обработката на стойностите на тези индикатори.  

8. Разработен е пример на BPMN модел за асинхронно изпълнение на процес и под процеси с 

процесна машина. В известните литературни източници  обикновено се разглеждат модели 

на бизнес процеси, където дейностите се изпълняват последователно. Този пример допри-

нася за изясняване на способите за пресмятане индикаторите за качество при асинхронно 

изпълнение на под процеси в рамките на оценявания модел. Анализът на данните от ком-

пютърния експеримент позволява да се изведат оценки за теоретичните стойности на клю-

човите индикатори за качество, които да се съпоставят със стойностите им при изпълнени-

ето на моделирания бизнес процеса в приложната област. 
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Глава 3. 

Обектно-ориентиран подход при моделиране на 

бизнес правила 

3.1 Обзор на областта и мотивация на изследванията 

Бизнес правилата са тясно свързани с моделирането и изпълнението на бизнес процеси. 

Това са правилата, които дадена организация има правомощията да въвежда, ревизира и премахва 

с цел да изпълнява успешно своята дейност в съответствие с нормативни и технологични изисква-

ния. Бизнес правилата позволяват на организациите да адаптират дейността си в съответствие с 

промените в нормативните актове, технологиите за производство и изискванията на пазарната 

икономика. Поради това моделите на бизнес процесите трябва да са достатъчно гъвкави по отно-

шение на такива промени. Реализацията на това изискване в голяма степен зависи от способа за 

представяне на бизнес правилата в моделите на бизнес процесите. Това е една обширна тема, коя-

то в известните литературни източници няма всеобхватно решение.  

Моделирането на бизнес процесите има за цел да опише по разбираем начин логическата 

последователност от дейности, необходима за изпълнението му. Конструирането на модела на  

процеса се извършва като се извличат данни от съществуващата документация и се провеждат ин-

тервюта от преките изпълнители на тези дейности и техните ръководители. По този начин се  съ-

бира информация не само за изпълняваните дейностите, но също и за бизнес политиките,  норма-

тивните актове, технологичните изисквания и редица други правила, които определят логиката, 

свързваща отделните дейности в бизнес процес. Подробното документиране на тези данни е от 

съществено значение за извършване на промени в модела в бъдещ момент от време. Когато се на-

ложи извършването на такива промени, е важно да се знае не само как се изпълнява процеса, но и 

да са ясни причините за начина на конкретното му изпълнение. Съществуват два подхода за отчи-

тане на бизнес факторите, които управляват изпълнението на процеса. Първоначално се е наложил 

процедурният способ за изграждане на моделите на бизнес процесите. При този способ за изграж-

дане на моделите всички аспекти, определящи логиката за прилагане на бизнес правилата при из-

пълнение на дейностите, се смесват плътно с инструкциите за изпълнение на потока от елементар-

ни операции в процедурния модел. Моделите на такива процеси се променят трудно не само в 

процеса на разработката им, но и впоследствие, когато бъдат внедрени. Характерно за този способ 

на моделиране е, че бизнес правилата се съдържат в неявен вид  в описанието на бизнес процеса. 

Много често по тази причина бизнес правилата се дублират в моделите на бизнес процесите. От 

това следва и още един недостатък на процедурния способ за моделиране на процеси. При този 

подход не може лесно да се провери доколко пълно са отразени бизнес политиките и правилата 

при описанието на съответните дейности от модела. Всяка промяна на бизнес правило е свързана с 

промени в цяла съвкупност от модели на бизнес процеси. Тези недостатъци на процедурния спо-

соб за моделиране произтичат от това, че бизнес правилата не са отделени от моделите на бизнес 

процесите, които ги прилагат.   

Съвременните софтуерни технологии разделят отговорностите по представяне на бизнес 

правилата и бизнес процесите като използват способ за декларативно моделиране на процеси. 
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Процедурният способ за моделиране на процеси е свързан с императивния модел на програмиране, 

при който изпълнението на командите води до промяна в състоянието на програмата. Декларатив-

ният способ за моделиране на бизнес процеси е сходен с модела на декларативно програмиране, 

които позволява да се опише логиката за пресмятане без това да е обвързано с непосредственото й 

изпълнение. По този начин, декларативния способ за моделиране на бизнес процеси позволява 

изпълнението на процеса да се управлява непосредствено от текущите бизнес правила. Моделите, 

изградени по този способ се наричат също модели на процеси, базирани на правила (rule-based 

process model) [135]. Обектно-ориентираният подход за разделяне на отговорностите по предста-

вяне на логиката  от конкретните й приложения е в основата на създаването на такива модели. 

Приложението на този подход изисква да се изясни как ще се дефинират бизнес правилата, впос-

ледствие как  тези правила ще се прилагат при изпълнение на бизнес процеса, а също и по какъв 

начин ще става управлението на обмена на данните между процеса и бизнес правилата по време на 

изпълнение на бизнес процеса. 

Декларативният способ за моделиране на процеси използва OMG стандарт за описание на 

бизнес речник и бизнес правила с помощта на структурен естествен език, Semantics of Business 

Vocabulary and Business Rules (SBVR) [136].  SBVR дефинира правилата за документиране на биз-

нес речник и бизнес правила, с което опосредства размяната им между организации и връзката 

(интерфейса) между софтуерни продукти. Този стандарт сам по себе си не е удобен за автоматизи-

ране на обработката на бизнес правилата в софтуерни продукти. Естественият структурен език 

(английски), който той използва за представяне на бизнес речника и бизнес правилата, е разбираем 

за хората. Такова е например, в SBVR е валидно да се запишат следните бизнес правила „A student 

has exactly one student book”, “The date of the registration fee payment must be at least one week before 

the start of the academic year”. Същевременно, тези формулировки на бизнес правила допускат 

двусмислие (неясноти), поради факта че едно и също правило може да се изрази по различен на-

чин на естествен език. За по- строго представяне на бизнес правилата с SBVR се използват конст-

рукциите, възприети във формализма RulеSpeak [137]   за изразяване на бизнес правила с естест-

вен език(английски).  

Основен недостатък на SBVR е липсата на средства за представяне на типични елементи от 

изпълнението на един бизнес процес като „дейност“, „събитие“, „роля“. Поради това този стандарт 

сам по себе си не позволява да се моделират модели на процеси, базирани на правила. Възприето е 

процесът да се разглежда като траектория  в пространство от състояния, където бизнес правилата 

определят преместването в това пространство от състояния [138]. Обработката на бизнес правила-

та се извършва с машина (rule engine) и резултатът от изпълнението на машината определя как се 

изпълнява процеса. Реализацията на тази концепция на ниво естествен структурен език за предста-

вяне на бизнес правилата се осъществява с платформата 𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸 (Enterprise Modeling with 

Business Rules, Agents, Activities, Concepts and Events) [139] [140]. Наименованието на платформата 

е образувано от основните градивни елементи на платформата. Тази платформа надгражда стан-

дарта SBVR  с всичко необходимо за осъществяване на връзката между описанието на бизнес пра-

вилата и изпълнението им с дейности на бизнес процеса. Сериозен недостатък на тази платформа 

е, че представянето на тези елементи на естествен език не е пригодено за автоматизирано извлича-

нето на данни от бизнес речника и дефинираните по този способ бизнес правила. Поради това, 

както и при SBVR,  се прибягва към трансформирането  на бизнес правилата към стандарта OWL 2 

[141] [142]. OWL 2  е език за представяне на онтологии и е сходен с XML. Това е предпоставка за 
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обработка на данните, представени в OWL 2 документ и извличане на информация (логически 

изводи) от тях да се извършва посредством софтуерни програми. За разлика от XML този език не 

предоставя средства за задаване на определена структура на документа. В OWL 2 онтологиите се 

представят с класове, свойства, конкретни представители на класове (individuals) и богат набор от 

типове данни. Тези онтологии се съхраняват като документи на Семантичния уеб. Това позволява 

компютърните програми не просто да прочитат такива документи, но и да ги „разбират“. Друго 

важно предимство на OWL 2 е възможността тези документи да се представят в RDF (Resource 

Description Format) [143]. Форматът RDF/ XML  се поддържа задължително от средствата, които 

обработват  документи. Удобствата, които предоставя OWL 2 за алгоритмизирането на операции 

по извличане на знания, са причина за разработване на средства, които преобразуват SBVR  предс-

тавяне на бизнес правила в OWL 2 онтологии [144].  Това ни насочва към една от основните теми в 

тази глава от хабилитационния труд. Наличието на класове, свойства, конкретни инстанции 

(individuals) и богат набор от типове данни в OWL 2 е предпоставка за прилагане на обектно-

ориентиран подход за изграждане на модел на бизнес процес, базиран на правила. За разлика от 

съществуващите подходи, тук ще използваме  платформата 𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸  за декларативно пред-

ставяне на бизнес правила, вместо SBVR. Основните логически компоненти на тази платформа 

също допускат интерпретация на обектно- ориентиран подход. В следващите раздели ще демонст-

рираме, че тази хипотеза е реалистична и може да се използва като основа за разработване на все-

обхватно решение на проблема за моделиране ва бизнес процес, базиран на правила. 

Разработката на софтуерни продукти по процедурния способ за моделиране на бизнес про-

цеси създава проблем при адаптирането на тези продукти към съвременните софтуерни техноло-

гии. Такива софтуерни продукти се разглеждат като остарели (legacy software) и не се поддържат 

от съвременните операционни платформи. Обикновено това са продукти написани на C, COBOL, 

FORTRAN през 1970-те години на миналия век. Същевременно в тези продукти са инвестирани 

значителни средства, поради което има интерес от намиране на решения, позволяващи повторното 

им използване. Едно такова решение е да се извлече дефиницията на бизнес правилата от сорс ко-

да на тези продукти и по този начин софтуерната им реализация да се  проектира  отново 

(reengineering)  в съответствие с текущите бизнес правила на организацията [145]. Този подход 

често се прилага в комбинация с изследване на записите от събитията, които се регистрират при 

изпълнение на програмата или на части от нея(process mining) [146].  Друг възможен подход е 

трансформирането на остарелите софтуерни продукти в повторно използваеми компоненти [147]. 

Приложението на тези подходи се затруднява от липсата на документация и каквато и да е друга 

информация за приложението на бизнес правилата в такива продукти. Един от широко използва-

ните похвати в такива условие е „разрязването на програмата на части“(program slicing), при което 

се проследява промяната в състоянието на тези части от програмата при зададен набор от тестови 

данни. Такива средства за изследване на изпълнението на програмите се предоставят като стан-

дартна функционалност в съвременните интегрирани  среди като например, Visual Studio [148]. 

В следващата секция ще разгледаме алгоритъм за извличане на бизнес правила от софту-

ерни продукти, чиито модели на бизнес процеси са изградени по процедурния способ. На следва-

щата стъпка ще представим примерен обектно-ориентиран модел на  основните градивни елемен-

ти на платформата 𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸 и ще предложим метод за трансформирането им в онтология на 

OWL 2. 
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3.2 Извличане на бизнес правила 

Съществуващите подходи за извличане на бизнес правила се използват за изясняване на 

основните структури от данни и операциите, които се извършват с тях като се използват програм-

ни средства [149] [150]. В повечето случаи това позволява да се разбере семантиката на програма-

та, но не и да се извлекат нови бизнес правила. Основната цел на извличането на бизнес правилата 

е да се минимизират разходите и рисковете при преход към съвременни софтуерни технологии. 

Най- често обект на приложение на тези подходи са програмни продукти, написани на COBOL, 

FORTRAN  и C [151]. Програмите на COBOL са особено привлекателни за статичен анализ на 

данни и програмни конструкции, поради присъщите за този език синтаксис и стил на програмира-

не.  

Прилагането на процедури по извличане на бизнес правила изисква да се прави разграни-

чение на бизнес правилата от функционалните и нефункционалните изисквания, които са вплетени 

в сорс кода по един или друг начин. Бизнес правилата се интерпретираха по множество различни 

начини преди да се въведе единно определение за  бизнес правило. Определението за бизнес пра-

вило се въвежда от OMG в документацията, описваща SBVR стандарта [136] [152]. Това опреде-

ление обвързва способите на изразяване на бизнес правило на естествен език с бизнес речник на 

терминологията, използвана от дадена организация или общност да представя начините за осъ-

ществяване на основните си дейности.  

Стандартът SBVR формализира изграждането на структурата на бизнес речника и по този 

начин се уеднаквява начинът за представяне на бизнес правилата.  

Съгласно въведеното определение бизнес правилата се разделят на две основни групи: 

 Бизнес правила, свързани с прилагане на определена структура (structural business rules) на 

нещата при изпълнение на дейност. Формулировката на тези правила във формализма 

RuleSpeak се изразява  с ключовите думи “has”,  ”always” или  “never”. (“A Faculty  has a 

Faculty council”) Бизнес правилата от тази група изразяват необходимост или невъзмож-

ност от класифициране или пресмятане на нещо. 

 Бизнес правила, свързани с упражняване на определена дейност(behavioral business rules). 

Те изразяват задължение или забрана. Формулировката на тези правила във формализма 

RuleSpeak се изразяват с ключовите думи “must”,  “may”, “need” (“A Part- timer  must  sign a 

contract”).  

От въведения SBVR стандарт следва, че бизнес правилата са изградени от факти, а фактите 

са представени от термини като термините и фактите са част от бизнес речника на организацията. 

Особено близки по съдържание до бизнес речника са бизнес  правилата, изразяващи структурира-

не. В съществуващите литературни източници най- често се разглеждат примери за извличане на 

именно такива бизнес правила в продукти, написани на C и  COBOL [153]  

От SBVR стандарта произтичат още няколко особености на бизнес правилата, която трябва 

да се отчитат при прилагане на процедурите за извличане на бизнес правила [154]. Бизнес прави-

лата са независими от всички процеси и събития. От тук следва ,че бизнес правилата нямат никак-

ва връзка с нефункционалните изисквания, залегнали в сорс кода. Например, по тази причина 

трябва да се изключат от анализ блокове от сорс кода, свързани с потребителския интерфейс. 

Функционалните изисквания определят какво трябва да прави програмният продукт. За разлика от 

нефункционалните изисквания, функционалните изисквания имат връзка бизнес правилата. Бизнес 
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правилата задават критерии, които позволяват да се вземе решение как да се реализират функцио-

налните изисквания [155].  Тези критерии имат следните важни особености [156]: 

a) Бизнес правилата са определящи за начина, по който се изпълняват дейностите в организа-

цията като съдържат елементи на задължителност и  необходимост. По тази причина биз-

нес правилата трябва да са изпълними в контекста на описваната от тях ситуация. Такова е 

бизнес правилото, „А Student must present a student book  or an ID card  before the beginning 

of the exam”. 

b) Бизнес правилото трябва да е формулирано в терминологията на дейностите, упражнявани 

от  съответната организация. Това изискване гарантира, че формулираното правило е свър-

зано с управлението на бизнес процесите на организацията. Тук се очертава разграничени-

ето на бизнес правилата от технологичните правила за реализацията им например, в конк-

ретен софтуерен продукт, правилата залегнали в нормативни актове или математически 

твърдения [157] [158]. Поради това бизнес правилата са тясно свързани с изискването да 

има добре структуриран бизнес речник.  

c) Бизнес правилата трябва да се формулират на структуриран естествен език в съответствие 

с SBVR стандарта и да изразяват твърдения, свързани с упражняваната дейност. По тази 

причина не е коректно да се използва псевдокод  от вида if- then-else  за изразяване 

на бизнес правила [159]. С въвеждането на формализма RuleSpeak [137] се създават пред-

поставки за по-ясно представяне на бизнес правилата на разговорен език. 

Тези особености позволяват да се направи извода, че не всички бизнес правила на органи-

зацията могат да се извлекат от сорс кода на анализираните софтуерни продукти. Те служат за 

формиране на критерии, които дават насоки къде да  се търсят имплементациите на бизнес прави-

лата в сорс кода. Това са преди всичко части от сорс кода, където се създават, четат, редактират и 

изтриват информационни обекти от вторичната памет. Такива обекти са свързани с бизнес речника 

на организацията, свързани са с дейностите на организацията и управлението им се извършва в 

съответствие с бизнес изисквания, формулирани в структурен естествен език. Анализът на обосо-

бени части от сорс кода спомага за възстановяване на формулировките на бизнес правилата по 

начина, по който бизнес изискванията .са реализирани в сорс кода. Впоследствие така получените 

формулировки се съпоставят и уеднаквяват с известните бизнес правила. 

Статичният анализ се изпълнява в две фази като се използва наличния сорс код, докумен-

тация към него и данни от служители, които ползват софтуерния продукт или са участвали в раз-

работването му [160]. На практика се случва най- често да е наличен сорс кода, а документацията е 

непълна или липсва.  

Постановка на задачата за извличане на бизнес правила. Нека са зададени бизнес речник и 

описание на текущите бизнес правила в термините на този речник. По зададен сорс код на проце-

дурен език (COBOL, FORTRAN  и C) да се идентифицира кои от текущите бизнес правила на ор-

ганизацията са реализирани в сорс кода. Резултатите от решението на задачата да включва описа-

ние идентифицираните бизнес правила, посредством термините и фактите от бизнес речника, а 

също и описание на програмните модули на сорс кода, където се реализират бизнес правилата.  

Първата фаза на статичния анализ има за цел да се идентифицира подмножеството от съ-

ществуващи бизнес правила, които са приложени в сорс кода. С помощта на алгоритми за извли-

чане и групиране на използваните в сорс кода променливи по определен признак се идентифици-

рат сходни по смисъл термини  и факти  в бизнес речника. Тези термини и факти се маркират по 
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определен начин и се описват във връзка местата от сорс кода, където са установени зависимости с 

тях. В процеса на групирането са откриват и отстраняват от разглеждане променливи или прог-

рамни единици, които са изолирани и нямат принос в изпълнението на програмата или предстоя-

щата модернизация на софтуерния продукт. С помощта на бизнес аналитик се установява кои от 

съществуващите бизнес правила имат връзка с маркираните в бизнес речника термини и факти. 

Това позволява да се идентифицират части то сорс кода, където са имплементирани бизнес изиск-

вания по приложение на тези бизнес правила. 

Информацията от изпълнението на дейностите в първата фаза на проекта се използва в 

следващата фаза за изолиране на части от сорс кода (program slicing),  където с най- голяма веро-

ятност са имплементирани бизнес изисквания по приложение на бизнес правила. В процеса на из-

пълнението на дейностите от втората фаза се постигат следните резултати: 

a) Обновяват се данните в бизнес речника с маркирани термини и факти, открити при по- 

подробно  изследване на изолираните части от сорс код. Такава информация се съдържа в 

идентификаторите на променливите и използваните типове данни, наименованията на 

обекти от интерфейса на програмата с потребителите или в отчетите, които генерира прог-

рамата. Програмите на COBOL, например, са източник на такава информация. Съществу-

ват пакети от програми, които автоматизират откриването на такива „гранични елементи“ 

като използват средства за лексикографичен анализ. Данните, получени от тези програми 

се анализират от бизнес аналитик, преди да се въведат в бизнес речника. 

b) Извлича се реализация на бизнес изисквания, които са във връзка със съществуващите биз-

нес правила на организацията. Документират се (маркират) термини и факти от бизнес 

речника, свързани такива бизнес изисквания. 

c) Формулират се бизнес правила по откритите реализация на бизнес изисквания в сорс кода 

като се използват термини и факти то бизнес речника. Формираните бизнес правила се съ-

поставят със съществуващите бизнес правила и изяснява реализацията в сорс кода на биз-

нес изискванията, свързани с тези бизнес правила.  

Предложеният алгоритъм за извличане на бизнес правила  има за цел за представи решение 

в контекста на формулираната постановката на задача за извличане на бизнес правила. Противно 

на очакванията, но предназначението на процедурите за извличането на бизнес правила не е свър-

зано с извличане на нови бизнес правила. Важно е да се отбележи, че съществуващите подходи 

често не разграничават бизнес правилата от функционалните и нефункционалните изисквания. В 

повечето случаи, използваните алгоритми, имат за цел да анализират всички команди за условен 

преход и команди повторение, независимо дали са свързани с бизнес правила. 

В действителност извличането на бизнес правилата има за цел да провери каква част от 

бизнес правилата на организацията са отразени при имплементиране на функционалните изисква-

ния в софтуерния продукт. По този начин се установява също как са реализирани функционалните 

изисквания в този продукт Бизнес правилата са инвариантни при модернизацията. Бизнес прави-

лата се променят единствено в случай, че основната дейност на организацията се променя. По тази 

причина, ползата от процедурите за извличане на бизнес правила се свежда до идентифициране и 

съхраняване на тези части от сорс кода на излезлия от употреба софтуерен продукт, които изпъл-

няват бизнес изисквания по приложение на бизнес правилата. Рисковете и разходите, свързани с 

модернизация на дейностите в организацията, могат да се минимизират като се запази неизменна 
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така идентифицираната част от сорс кода и се приложат съвременни технологии за програмна реа-

лизация на останалите бизнес изисквания.  

3.3 Представяне на бизнес правила с OWL 

Подходите за извличане на бизнес правила възникват като средство за преодоляване на не-

достатъците от прилагането на процедурен способ за моделиране и имплементиране на бизнес 

процеси. Този способ за моделиране на бизнес правила се е запазил и до днес. Например, описани-

ето на бизнес процесите присъства все още в неявен вид в BPMN  и EPC диаграми на бизнес про-

цеси. Една е причините за това е, че бизнес правилата не могат да съществуват отделно от контек-

ста на бизнес процесите. Създаването на бизнес речник и описанието на бизнес правилата има за 

първоизточник бизнес процесите, които се изпълняват в организацията. По тази причина е естест-

вено да установим припокриващи се възможности за представяне на бизнес правила и бизнес про-

цеси. 

Изследванията в тази област се основават на модела на  Bunge-Wand-Weber (BWW) за 

представяне на компютърните информационни системи като системи от реалния живот [161]. Този 

модел използва обектно- ориентиран подход към описанието на информационните системи пос-

редством „неща“ (thing) , „свойства“ (property), „състояния“ (state) и „трансформации“ 

(transformation). „Неща“- та служат за описание на съставните части, от които е  изградена при-

ложната област. Те могат да са композиция от други „неща“. Всяко нещо се описва със своите 

„свойства“ , „състояния“ и „трансформации“.  „Свойства“-та имат стойности, а състоянията се 

представят с множеството от текущите стойности на „състояния“-та на  „неща“- та. Моделът на 

BWW включва закон за състоянията (state law), който определя допустимите стойности на „свойс-

тва“-та. Множество от „неща“ образува система, където състоянието на едно  „неща“-та определя 

стойностите на   „свойства“-та на други „неща“ от системата. Външната среда се описва също като 

съставена от „неща“ , които могат да взаимодействат с „неща“-та от системата като пораждат съ-

бития. „Трансформации“-те като част от описанието на „неща“-та   позволяват на „неща“-та   да 

реагират на такива външни за системата въздействия. Законът за състоянията като част от описа-

нието на „неща“- та може да служи за налагане на определени бизнес правила при осъществяване 

на трансформациите и промяната на стойностите на свойствата.  

Моделът на BWW e  използван като база за сравнение на различни модели за моделиране 

на бизнес процеси като BPMN и EPC в комбинация с езици за представяне на бизнес правила 

[162]. Целта на такъв сравнителен анализ е да се установи доколко пълно такива комбинации от 

езици позволяват да се моделират процеси в приложната област. Резултатите от този анализ показ-

ват, че комбинацията на BPMN и R2ML [163] [164] удовлетворяват най- пълно моделът  BWW по 

отношение на конструкции за моделиране на „неща“, „свойства“, „състояния“ , „трансформации“ 

и свързаните с тях събития и закон за състоянията. R2ML представя бизнес правилата посредством 

OWL и RDF. Осигуряване на съвместимостта на R2ML с OMG стандартите  OWL и RDF  е една от 

основните цели в създаването на този език. Важно е да се отбележи, че в BPMN 2 е добавен еле-

мент Business Rule Task, който позволява на бизнес процеса да се интегрира с машина за изпълне-

ние на правила и да обменя данни с нея. Това позволява изпълнението на бизнес процеса да се 

управлява на практика от правила, представени в  RDF/XML формат. Особено близка до R2ML 

като набор от концепции за представяне на бизнес правила е  платформата 𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸 . Това 
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позволява да се изгради хипотезата, че BPMN може да се съчетае също с представяне на бизнес 

правила от 𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸 в OWL онтологии.  

Основното предизвикателство в доказването на тази хипотеза е , че бизнес правилата се 

представят в  𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸 посредством структурен естествен език. По подобие на SBVR, реч-

никът на 𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸 използва стил на моделиране, ориентиран на факти. Фактите позволяват 

да се моделират по- подробно бизнес правилата, отколкото с модела на BWW. Този стил на моде-

лиране не предпоставя решения за групиране на фактите в обекти или други структури от данни.  

Тази платформа надгражда SBVR с речник, с който могат да се представят 16 типа бизнес правила. 

С тяхна помощ се изразяват характерни за бизнес процесите концепции като събития и типове на  

събития, например. От друга страна, за стандарта SBVR  има разработени средства за трансформа-

ция в OWL 2 онтологии [142]. Поради това може да се допусне, че за  𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸 също така 

може да се разработят  такива средства за трансформация. 

В качеството на доказателство за верността на това предположение ще създадем обектно-

ориентиран модел на основните концепции в 𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸 и ще предложим представянето им в  

OWL 2 като използваме RDF/XML синтаксис [165] [166]. Логическите връзки между основните 

концепции (Activity, Agent, Role, State) в речника на 𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸 могат да се представят в UML 

клас диаграма (Фиг. 2.29). 

 

Фиг. 2. 29 UML диаграма на Activity концепция   



-102- 

 

Категорията за концепцията Activity е представена като обединение (aggregation) на кате-

гориите, съответстващи на  концепциите Role, Agent, State и Business fact type. По аналогичен на-

чин изглежда UML диаграмата на релациите на конкретни представители на тези концепции. Ди-

аграмата от Фигура 2.29 демонстрира, че концепцията Activity може да е композиция на други 

концепции от тип Activity. Конкретни представители на Activity (activity_type) също могат да се 

представят като е композиция на други конкретни представители на Activity (activity_type). Този 

обектно-ориентиран модел позволява да трансформираме основни концепции от 𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸  в 

онтология на OWL-2. 

Нека в качеството на пример да разгледаме  Activity концепцията Exam [167] от речника на 

𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸. Тази концепция се представя в онтология на  OWL-2 по следния начин (Фиг. 2.30): 

<owl:Class rdf:about="Exam"/> 

Фиг. 2. 30 Представяне на Activity концепция в OWL -2   

<owl:Class rdf:ID="Exam">  

<rdfs:subClassOf rdf:resource="CourseExamination"/>  

<rdfs:label xml:lang="bg">изпит</rdfs:label>  

</owl:Class>  

Фиг. 2. 31 Представяне на йерархии от концепции в OWL -2   

Описанието на тази концепция (или конкретен представител) може да се опише по- под-

робно, например, като добавим информация , че тази е специализация на друга концепция (или 

конкретен представител)  от речника на 𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸 . Синтаксисът на  OWL-2 съдържа богато 

множество от конструкции, които позволяват към описанията на класовете да се добавят комента-

ри, свойства, ограничения на свойствата, както и да се съставят описания на сложни класове:  

Представянето  на концепциите от речника на 𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸 с OWL-2  онтологии има ре-

дица предимства в сравнение с представянето им със структурен естествен език. Основното пре-

димство е, че по този начин се избягва двусмислието в описанието на бизнес правилата на естест-

вен език. Йерархичното представяне на концепциите от 𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸 в  OWL -2  се характеризи-

ра с  по- добри възможности да се разбере връзката между концепциите, изграждащи бизнес пра-

вилата. OWL -2  формализира типовете данни на стойносттите, които могат да приемат свойства, 

описващи факти за членове на клас и факти за конкретни представители на клас.  

Това предоставя възможности за интеграция на онтологиите в OWL -2  с външни източни-

ци на данни, както и да се прилагат вградени функции за извършване на пресмятания. Този аспект 

е от голямо значение за интериране на онтологията на бизнес правилата в OWL -2  с моделите на 

бизнес процеси и постигане на основната цел, моделиране на бизнес процеси, базирани на бизнес 

правила. 

Интерес представлява трансформирането на концепции като Role и State в онтологии на 

OWL -2. Тези концепции имат изброимо множество от конкретни представители. В тези случаи 

OWL -2 позволява да представим  концепции като Role и State във вида, показана на Фигури  2.32 

и 2.33. 

<owl:Class rdf:ID="Role"> 

<owl:oneOf rdf:parseType="Collection"> 

   <owl:Thing rdf:about="#Customer"/> 

   <owl:Thing rdf:about="#Publisher"/> 

   <owl:Thing rdf:about="#CreditManager"/> 

</owl:OneOf> 
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</owl:Class> 

Фиг. 2. 32 Представяне на концепция  Role като множество от конкретни представители   

<owl:Class rdf:ID="State"> 

  <owl:OneOf rdf:parseType="Collection"> 

    <owl:Thing rdf:about="#Create"/> 

    <owl:Thing rdf:about=”#Schedule”/> 

    <owl:Thing rdf:about="#Assign"/> 

    <owl:Thing rdf:about="#Revoke"/> 

  </owl:OneOf> 

</owl:Class> 

Фиг. 2. 33 Представяне на концепция  State като множество от конкретни представители   

По аналогичен начин може да се демонстрира, че също концепцията Role на 𝐸𝑀 −

𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸 от Фигура 2.29 може да се представи в онтологии на OWL -2. 

 
Фиг. 2. 34 Модел на бизнес процес, базиран на бизнес правила  

Трансформирането на бизнес речника на 𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸 с онтологии на OWL -2 е първата 

стъпка към създаването на декларативно йерархично представяне на модел н абизнес процес. 

𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸 разглежда модела на бизнес процеса като множество от типове на Activity. Връзки-

те между отделните елементи на това множество се дефинират посредством бизнес правила от тип 

Event и по- специално, бизнес правила от тип  Reaction  rule (ECA, event-condition-action). Прави-

лата от този тип определят дейностите Activity (activity_type), които трябва да се осъществят при 

настъпване на определени събития и е изпълнено дадено условие [146]. Тези бизнес правила могат 

също да се трансформират в OWL -2 онтология като за основа се използва онтологията Simple 
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Event Model Ontology (SEM) [168]. SEM поддържа всички необходими елементи, които са необхо-

дими за представяне на ECA в OWL -2 като например, Class:Event, Class:Actor, Class:Authority, 

Class:Time, Class:Role. По този начин множеството от преходи в пространството от състояния State 

представя модел  бизнес процес, базиран на бизнес правила (Фиг. 2.34).  

Този модел разглежда категорията Business activity като конкретен представител в терми-

ните на OWL-2  онтология. Business rule e йерархичната структура от бизнес правила, която уп-

равлява изпълнението на бизнес процеса. Йерархичната структура е демонстрирана на UML диаг-

рамата  на  Фигура 2.34  с помощта на шаблона Composite(Composite design pattern) [11], използван 

в софтуерното инженерство. Шаблонът Composite е често използван като част от онтологии в Се-

мантичния уеб и за краткост тук ще пропуснем да покажем представянето му в RDF/XML  синтак-

сис на OWL-2 . Важно място в тази структура от правила заемат правилата от тип ECA, които оп-

ределят преходите в пространството от състояния State.  

По този начин успяхме да покажем, че основните концепции за представяне на бизнес пра-

вила с  𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸 могат да се трансформират в  OWL-2  и като следствие, бизнес правилата на 

𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸 могат да се изразят в RDF/XML. Това преобразование интегрира представянията на 

бизнес  речник  и бизнес правилата, управляващи потока от дейности в модела на бизнес процес. 

Съществуващият опит по интегриране на BPMN  с R2ML, позволява да се направи извода, че  

BPMN  може  да се интегрира с бизнес правила на  𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸. 

3.4 Изводи 

Динамичното развитие на съвременното общество изисква от организациите гъвкаво уп-

равление на бизнес процесите, което да балансира между  бизнес изискванията за изпълнение на 

основните дейности и променящите се нормативни актове. Възможността за гъвкаво управление 

на бизнес процесите е в пряка зависимост от способа за представяне на бизнес правилата в моде-

лите на бизнес процесите. Начален тласък за изследванията и практическите приложения на биз-

нес правилата се поставя с въвеждане на OMG стандарта SBVR. Този стандарт дефинира понятие-

то бизнес правило и предоставя стандартни средства за описание на бизнес правилата с помощта 

на бизнес речник.  

Бизнес правилата не могат да съществуват отделно от моделите бизнес процесите. Същес-

твуват два основни способа за представяне на  бизнес правила в моделите на бизнес процесите- 

процедурен способ  и декларативен способ за моделиране на бизнес процеси. В тази глава са разг-

ледани резултатите от изследванията на автора на хабилитационния труд върху два основни проб-

лема, произтичащи от тези способи за моделиране. Тези два проблема са свързани с решение на 

задачата за извличане на бизнес правила от сорс код и задачата за представяне на бизнес правила с 

онтологии на OWL. 

При процедурния  способ бизнес правилата се смесват плътно с реализацията на функцио-

налните и нефункционалните изисквания  в модела на бизнес процеса.  По този начин бизнес пра-

вилата участват неявно в по- голяма част от съществуващите модели за моделиране на бизнес 

процеси. Съществен недостатък на този способ е възможността да се дублират бизнес правила. 

Това затруднява не само промяната на модела за изпълнение на бизнес процеса, но и осъществява-

нето на проверки за това как, къде и кои бизнес правила са отразени в модела.  



-105- 

 

Процедурният способ е бил основен способ за представяне на бизнес процесите до сравни-

телно неотдавна. Поради това понастоящем съществува голям брой софтуерни продукти, написани 

на COBOL, FORTRAN  и C, чиито модели на бизнес процесите са създадени по този способ. Съ-

щевременно в тези продукти са инвестирани значителни средства по създаването им. Промените в 

технологиите и взаимодействието с външни фактори принуждават организациите да търсят ефек-

тивни способи за модернизация на такива софтуерни ресурси като минимизират рисковете за пре-

ход към съвременни софтуерни технологии. В стремежа към модернизация организациите са изп-

равени пред предизвикателството да се справят с недостатъците на процедурния способ за моде-

лиране на бизнес процеси. Това определя големия брой научни изследвания и практически разра-

ботки, свързани с  проблема за извличане на бизнес правила. 

Обзорът на съществуващите литературни източници позволява да се направи извода, че 

проблемът за извличане на бизнес правила няма ясно формулирана постановка. Наличието на раз-

лични формулировки на тази задача може да се обясни с липсата на единна, общоприета дефини-

ция за бизнес правило преди въвеждането на стандарта SBVR. SBVR предоставя стандартни сред-

ства за изразяване на бизнес правилата на естествен език, който хората от средите на бизнес и все-

ки друг би разбрал без проблем. От друга страна, изследването на сорс кода е свързано с анализ на 

понятия от системния модел на софтуерния проект, които в общия случай нямат нищо общо с биз-

нес речника на организацията. Поради това, една голяма част от изследванията са посветени на 

откриване на команди за условен преход и повторение  и погрешно отъждествяват условията за 

изпълнение на тези команди като бизнес правила. Изискванията на SBVR за представяне на бизнес 

правилата на основата на факти и термини в бизнес речник определят формулировката на тази 

задача в друга голяма група от изследвания. Основната цел на тези изследвания е да се изясни се-

мантиката на програмния продукт. Практическите приложения на тези изследвания позволяват да 

се автоматизира с компютърни средства създаването на бизнес речник, идентифицирането на реа-

лизираните функционални изисквания, наличието на променливи и блокове от сорс код, които са 

изолирани и не допринасят за създаване на очакваните резултати от изпълнение.  

В обобщение на направения обзор е направен извод, че основната цел в задачата за извли-

чане на бизнес правила трябва да е установяване по какъв начин  настоящите бизнес правилата на 

организацията са реализирани в подлежащия на модернизация софтуерен продукт. Сравнителният 

анализ със стандартната дефиниция за бизнес правило позволява да се заключи, че бизнес прави-

лата не се променят при модернизация на софтуерни продукти. В този смисъл при извличането на 

бизнес правила не следва да се откриват нови бизнес правила, а да се изследва как и кои от същес-

твуващите бизнес правила са приложени в изследвания софтуерен продукт. От стандартното опре-

деление за бизнес правило следва също извода, че бизнес правилата и нефункционалните изисква-

ния нямат нищо общо. Този извод позволява съществено да се локализират областите на сорс ко-

да, подлежащи на изследване. При изследването на връзката между функционалните изисквания и 

бизнес правилата също трябва да се прави разлика между бизнес изисквания и бизнес правила. 

Бизнес изискванията са тези, които се определят от технологията за осъществяване на дейност от 

бизнес процеса. Бизнес правилата налагат допълнителни ограничения върху това как да се реали-

зират бизнес изискванията. Тези изводи спомагат на практическите приложения за решение на 

тази задача да се фокусират върху точно определени области от сорс кода, където се извършва 

създаване, редактиране, изтриване и съхраняване на информационни обекти във вторичната памет. 

Такива информационни обекти са свързани здраво с термини и факти от бизнес речника на орга-
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низацията. Въз основа на тези изводи в тази глава е представен алгоритъм за решение на задачата 

за извличане на бизнес правила. Алгоритъмът се основава на схващането, че сорс кода се изследва 

за съществуващи бизнес правила. Това премахва неяснотите по интерпретацията на резултатите от 

„откритите“ бизнес правила в контекста на бизнес речника на организацията. От друга страна ви-

наги е по- добре да търсиш нещо, за което има съществуващо описание. Предимството на този 

алгоритъм е, че минимизира рисковете за организацията да се лиши от софтуерен продукт или 

части от него, които реализират бизнес правила от  съществено значение за функционирането й.  

Декларативният способ за моделиране на бизнес процеси се състои в явно представяне на 

бизнес правилата като част от модела. Представянето на бизнес правила като онтология на OWL е 

тясно свързан с решението на този проблем. Това е втората основна тема в тази глава. Обзорът на 

литературните източници позволява да се направи извода, че съществуващите стандарти за моде-

лиране на бизнес процеси BPMN и ЕPC  могат да се съчетаят с модели на бизнес правила. Напри-

мер в BPMN 2  е въведен елемент Business Rule Task ,който позволява на бизнес процеса да се ин-

тегрира с машина за изпълнение на бизнес правила. На практика процесната машина може да ин-

терпретира този елемент от модела като управлява изпълнението на процеса в зависимост от ре-

зултата от обработката на бизнес правилото. Основното предизвикателство се състои в трансфор-

миране на представянето на бизнес правила от SBVR стандарта в описание на OWL онтология, 

които са достъпни за изпълнение от машината за изпълнение на бизнес правила. Допълнителна 

трудност е, че SBVR стандарта не поддържа интерпретация събития посредством бизнес правила. 

Поради тези причини в тази глава е предложено решение, което преобразува бизнес правила от 

𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸 в онтология на OWL. Платформата 𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸  е избрана, понеже тя предоста-

вя  разширение на SBVR с бизнес правила от тип  Reaction  rule (ECA, event-condition-action) за 

представяне на събития. Използван е обектно-ориентиран подход да представяне на концепции и 

конкретни техни представители в UML  диаграми като е следвана тяхната дефиниция в 𝐸𝑀 −

𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸. Йерархичната структура от бизнес правила 𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸    е представена в UML диаг-

рамата с шаблон Composite.Демонстрирано е преобразованието на концепциите от 𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸  

в OWL  онтологии. Получените резултати  позволяват да се направи извода, че основните концеп-

ции за представяне на бизнес правила с  𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸 могат да се трансформират в  онтология на 

OWL-2, представена в RDF/XML формат. По този начин бизнес правилата на 𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸 могат 

да се използват в машина  за изпълнение на бизнес процеси и така да се реализира модел на бизнес 

процес, управляван от бизнес правила. 

3.5 Приноси 

Приносите на тази глава могат да бъдат обобщени по следния начин:  

1. Формулирана е постановка на задачата за извличане на бизнес правила. За разлика от 

съществуващите формулировки  бизнес правилата на организацията се разглеждат като 

инвариантни при модернизацията на софтуерния продукт. Вместо да се откриват нови 

бизнес правила в  постановката на задачата се приема, бизнес правилата на организа-

цията са установени и се търси съвпадение на реализацията им в предоставения за ана-

лиз сорс код. Този подход позволява да се елиминират части от програмата, които не са 

свързани с реализация на бизнес правила като, например потребителския интерфейс. 

Решението на задачата съдържа подмножеството от  текущите бизнес правила, които 
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са използвани в сорс кода. В известните литературни източници резултатът от решени-

ето на тази задача не се свежда до бизнес правило в термините на стандарта SBVR.. 

2. Предложен е алгоритъм за решение на задачата за извличане на бизнес правила при 

формулираната в тази глава постановка на задачата. Алгоритъмът е предназначен за 

изследване на сорс код програмни езици COBOL, FORTRAN  и C .Алгоритъмът се със-

тои в две фази. При първата фаза се изследва целия сорс код и с помощта на лексиког-

рафичен анализ се установява връзка на идентификатори на променливи и програмни 

единици, които имат връзка с термини и факти в бизнес речника. Такива термини и 

факти се маркират и се поставят във връзка с местата от сорс кода, където са открити 

свързани с тях променливи и програмни единици. В края на първата фаза се обособява 

подмножество от текущите бизнес правила, които имат отношение към маркираните 

термини и факти в бизнес речника. През втората фаза от изпълнение на алгоритъма  се 

използва информацията, съдържаща се в маркираните термини и факти. Тази инфор-

мация позволява да се извърши подробен анализ на изолирани части от сорс кода, къ-

дето най- вероятно са приложени бизнес правилата. Резултатите от изпълнение на вто-

рата фаза съдържат точна информация кои от съществуващите бизнес правила са реа-

лизирани в анализирания сорс код, както и по какъв начин те са приложени при изпъл-

нение на бизнес изискванията. Тези резултати са полезни с това, че минимизират рис-

ковете на организацията да се лиши от реализация на важни за нея бизнес правила като 

спре да използва софтуерния продукт. От друга страна, това дава възможност на орга-

низацията да модернизира части от софтуерния продукт, които нямат отношение към 

приложението на бизнес правилата  като спести средства  и едновременно с това пре-

мине към по- съвременни софтуерни технологии. 

3. Предложен е обектно-ориентиран модел за трансформиране на бизнес правила от 

платформата 𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸  в онтологии на OWL. В известните литературни източни-

ците не се срещат данни за такъв вид представяне на бизнес правила от 𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸. 

Представена е примерна реализация на това преобразование за всяка от основните кон-

цепции в 𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸 в RDF/XML формат. Получените резултати доказват направе-

ната хипотеза, че декларативният способ за моделиране може да се осъществи, въпреки 

хетерогенните езици за моделиране на бизнес процеси и бизнес правила.   

  



-108- 

 

Заключение 

Обектно-ориентираният подход за моделиране в роботиката и информатиката е основно 

средство за справяне с предизвикателствата, породени от присъщата сложност на практическите 

приложения в тези области. Представените в хабилитационния труд резултати се основават на 

приложението на този подход и свързаните с него технологии. Тези резултати представляват ва-

жен принос в областта на управление на движението, бизнес процесите и бизнес правила.  

В първа глава е приложен обектно-ориентиран подход за изграждане на модел за кинема-

тично управление на хващача на манипулатор с допълнителни степени на свобода. Този подход 

позволява съставните елементи на кинематичната верига на манипулатора да се разглеждат от 

обектно-ориентирана гледна точка. Създаден е  обектно-ориентиран модел на манипулатор, от 

който са получени ефективни софтуерни решения за пресмятане на  правата задача на кинематика-

та и на Якобияна на правата задача без да се изисква символно представяне на правата кинематика 

при наличие на ротационни и транслационни двоици. Тясното преплитане на движение и геомет-

рия е съществен недостатък на съществуващите модели за управление на движение. Практиката 

показва, че софтуерната реализация на такива модели допуска дублиране на ресурси, не е приго-

дена за адаптиране към неизбежни промени в технологиите и като цяло не отговаря на съвремен-

ните изисквания на софтуерната индустрия. В хабилитационния труд е формулирана нова поста-

новка на задачата за управление на движението с цел да се преодолеят тези недостатъци. Поста-

новката на задачата  съответства на избрания обектно-ориентиран подход за моделиране. При 

формулиране на задачата е направено разграничение на отговорностите по изпълнението на даде-

на манипулационна задача от отговорностите по моделиране на манипулатора, който я изпълнява. 

Това е важен принос в разглежданата област, защото не обвързва  представянето на модела за уп-

равление на движението на хващача с конкретната манипулационна задача за движение върху за-

дадена геометрична крива в пространството на заданието. При приложението на принципа за раз-

деление на отговорностите са обособени  две независими  области на отговорности. Едната област 

е свързана с описание на геометрични характеристики, а другата област е свързана с описание на 

движението. Областта на отговорности, свързана с движението, е представена в разширено конфи-

гурационно пространство. В резултат е получен модел , при който също са разграничени отговор-

ностите по представяне на геометричните характеристики и отговорностите по управление на 

движението. По аналогичен начин, такова разделение на отговорностите се пренася и при софту-

ерната имплементация на този модел. Това позволява да обособят модули, които да се променят 

независимо или да се преизползват в други софтуерни приложения в зависимост от технологични-

те изисквания. 

Изграденият по този начин модел спомага да се получат резултати, които биха се получили 

по доста по-сложен начин при известните в литературните източници модели. Например, обектно-

ориентираният подход за моделиране предоставя изглед към движението на хващача в работното 

пространство и изглед на движението на хващача в разширеното конфигурационно пространство. 

Това са два изгледа към едно и също движение, движението на манипулатора, при което хващачът 

му изпълнява движение със зададена линейно и ъглова скорост върху геометрично крива в работ-

ното му пространство. За разлика от съществуващите модели за управление, този модел предоста-

вя възможност за визуализация на конфигурациите от нулевото пространство на манипулатор с 
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допълнителни степени на свобода. Това е също важен резултат , защото нулевото пространство е 

основно средство за реализиране на качество на движение сходно с антропоморфно движение. 

Посредством интуитивни методи за оптимизация във векторни пространства в първа глава е полу-

чено решение на проблема със сингулярностите на Якобияна в процеса на управление на движе-

нието. Направени са два важни приноса в това отношение с помощта на принципа за непрекъсна-

тост и възможността да се визуализират конфигурации в нулевото пространство на манипулатор с 

допълнителни степени на свобода.. Това са критерий за идентифициране на сингулярност на Яко-

бияна и евристична процедура за „преминаване-през“ сингулярност на Якобияна. За сравнение, 

всички известни в литературата методи за управление имат за цел да избегнат сингулярност на 

Якобияна, дори и с цената на това хващачът да се отдели от зададената му геометрична траектория 

за движение. Допълнително предимство на получените резултати е, че те не натоварват с изчисли-

телна сложност процедурата по управление на движението, както това става при съществуващите 

методи.  Не е за пренебрегване обстоятелството, че предложените решения не изискват промяна в 

управлението на движението. Разгледани са частни случаи на приложението на критерия за иден-

тифициране на сингулярност на Якобияна и евристичната процедура за „преминаване-през“ син-

гулярност и резултатите са обобщени за случая на манипулатор без допълнителни степени на сво-

бода. Разграничението на области на интереси по представяне на геометрия и движение е използ-

вано в тази глава за отчитане на ограниченията в ставните координати при управление на движе-

ние на манипулатор с допълнителни степени на свобода. Получен е резултат, който използва ну-

левото пространство от конфигурации за преразпределяне на движението между ставите при хлъз-

гащ режим за управление, когато някоя от ставите достигне зададеното ѝ ограничение за измене-

ние. Този резултат има предимство пред съществуващите, понеже позволява да се пресметне ди-

ректно векторната компонента, която поражда преразпределението на движението между ставите. 

При реализацията на решението е използвана гладка апроксимация с квазиелиптични цилиндри, 

където е въведен практически приложим критерий за измерване на точността на апроксимация. 

Изведена е и оценка за минималната скорост на движение на хващача на манипулатора при управ-

ление в хлъзгащ режим, с което се отчитат ограниченията в ставните координати на манипулатора.  

Получените резултати в тази глава дават възможност за бъдещо развитие на изследванията 

в следните насоки: 

 интегриране на кинематично управление на хващача по зададена траектория с итеративно уп-

равление със самообучение  

 разработка на пакети от библиотеки за симулация на движение на манипулационни роботи на 

основата на обектно ориентирани технологии 

 3D визуализация на движението на  манипулатора  и пространството на заданието на основата 

на Unity 3D  

 разширяване на обхвата от видове манипулатори, към които може да се приложи на кинема-

тичното управление, телеуправление на манипулатори, дуални манипулатори, мобилни роботи 

и др.  

Моделирането на бизнес процеси и бизнес правила е тясно свързано с обектно-

ориентираните технологии. В глава 2 е формулирана  постановка на задача за постигане на интег-

ритет на съвкупност от модели на бизнес процеси по отношение на структурни критерии за качес-

тво. Тази задача се разглежда рядко в специализираната литература, но същевременно от решени-

ето ѝ зависи да се гарантира коректната реализация на функционалните изисквания към изгражда-
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ния системен модел. Важен принос в това отношение е анализа на реален проект от областта на 

образованието, в резултат на което са направени  изводи за сложността и зависимостите в описа-

нието на елементите на моделите. Във основа на тези изводи в глава 2 са дефинирани три индекса 

за оценка на качество на съвкупност от ЕРС модели на бизнес процеси (Индекс на участващите 

роли, Индекс  на входните документи и Индекс на използваните документи). С помощта на индек-

сите се отчита взаимната свързаност на ресурсите и ролите. Съществено предимство на индексите 

е тяхната интуитивна интерпретация и възможността да се визуализират стойностите им като про-

центи. Посредством алгоритъм и програма на Java е демонстрирана практическата приложимост 

на индексите за оценка на съвкупност от модели на бизнес процеси. Значението на представените 

резултати се определя от липсата на примери в специализираната литература, които да дават прак-

тически насоки как се извършва подобряване на структурата на бизнес процесите в конкретни об-

ласти на човешка дейност като например, образованието. Резултатите от анализа илюстрират 

твърдението, че при разглеждане на множество от модели на бизнес процеси като едно цяло могат 

да се получат оценки за качество, които са недостъпни при разглеждане на моделите поотделно. 

Съществен принос в тази глава е предложеният способ за  визуализация на индикатори за качество 

в BPMN диаграми посредством стандартен елемент  (Data Object) от стандарта BPMN 2. За разли-

ка от съществуващите предложения за визуализация на индикатор за качество, при този способ се 

избягва претрупване на модела на процеса с нови графични символи, които са извън стандарта 

BPMN 2. Друго неудобство от въвеждане на нови графични символи е, че такива нови графични 

символи не се интерпретират от процесните машини по подразбиране. По този начин с предложе-

ното решение за визуализация основната тежест по интегриране на индикатори за качество с мо-

дел на бизнес процес се прехвърля на процесната машина. Това позволява стойностите на тези 

индикатори да  се генерират в процеса на изпълнението на модела, където съществено участие 

взимат разработчиците на софтуер. Важен резултат в глава 2 е също представеният анализ на ре-

зултатите от асинхронно изпълнение на процес и под процеси от BPMN модел с процесна машина. 

 Получените резултати във втора глава дават възможност за бъдещо развитие на изследванията 

в следните насоки: 

 Разширяване на обхвата от метрики за статичен анализ на съвкупност от BPMN модели на 

бизнес процеси 

 Създаване на платформа за изпълнение  и наблюдение на качеството на бизнес процеси в кон-

кретни области на дейности в обществения и частния сектор 

В трета глава трета са направени приноси към решенията на проблеми, свързани с извли-

чане на бизнес правила и изграждане на модел на бизнес процес, базиран на бизнес правила. Разг-

ледани са два подхода за моделиране на бизнес процеси- процедурен и декларативен. Процедур-

ният способ се характеризира с това, че логиката за прилагане на дейностите се смесва плътно с 

инструкциите за изпълнение на потока от елементарни операции. Недостатъците на този способ за 

моделиране изпъкват все по-осезаемо с развитието на софтуерните технологии и нарастване на 

сложността на информационните системи. Тези недостатъци на процедурния способ за моделира-

не произтичат от това, че бизнес правилата не са отделени от моделите на бизнес процесите, които 

ги прилагат. Наличието на голям брой софтуерни продукти, които са изградени по процедурния 

модел, поражда интереса на организациите към намиране на ефективни решения на проблема по 

извличане на бизнес правила. В трета глава е формулирана постановката на задачата на тази зада-

ча. Характерно за известните в литературата решения на този проблем е неправилното третиране 
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на определението за бизнес правило. В общия случай бизнес правилата се разглеждат по различен 

начин от утвърдения от OMG стандарт SBVR. Формулираната в хабилитационния труд постановка 

на задачата  разглежда  бизнес правилата на организацията като инвариантни при модернизацията 

на софтуерния продукт. Приема се, че бизнес правилата на организацията са установени и се търси 

съвпадение на реализацията им в предоставения за анализ сорс код. Предимство на този подход е, 

решението е съобразено с изискванията на съвременните OMG стандарти. Решението на задачата 

съдържа подмножеството от  текущите бизнес правила, които са използвани в сорс кода. Освен 

това, предложеният алгоритъм позволява да се елиминират части от програмата, които не са свър-

зани с реализация на бизнес правила като, например потребителския интерфейс. Алгоритъмът мо-

же да се прилага за изследване на сорс код програмни езици COBOL, FORTRAN  и C . Втората 

част от приносите в трета глава са свързани с резултати от моделиране на бизнес процеси по дек-

ларативния способ. Този способ за моделиране на бизнес процеси  се основава на явно представя-

не на бизнес правилата като част от модела. Създаването на единен модел за бизнес процеси и 

бизнес правила е предмет на много научни изследвания. Трудността в намиране на приемливо ре-

шение произтича от хетерогенните езици за моделиране на бизнес процеси и бизнес правила. Ана-

лизът на съществуващите решения на литературните източници позволява да се направи извода, 

че съществуващите стандарти за моделиране на бизнес процеси BPMN и ЕPC  могат да се съчетаят 

с модели на бизнес правила. Основен принос в тази глава е  предложеното решение, което преоб-

разува бизнес правила от платформата 𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸 в онтология на OWL. Изборът на платфор-

мата 𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸  е избран не случайно. Тази платформа предоставя  разширение на SBVR с 

бизнес правила от тип  Reaction  rule (ECA, event-condition-action) за представяне на събития. Из-

ползван е обектно-ориентиран подход да представяне на концепции и конкретни техни представи-

тели в UML  диаграми като е следвана тяхната дефиниция в 𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸.  Шаблонът Composite 

от обектно-ориентираното софтуерно инженерство е използван за моделиране на йерархичната 

структура от бизнес правила в  𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸  . Получените резултати демонстрират  преобразо-

ванието на концепциите от 𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸  в OWL  онтологии. Те показват адекватността на нап-

равената хипотеза , че основните концепции за представяне на бизнес правила с  𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸 

могат да се трансформират в  онтология на OWL-2, представена в RDF/XML формат. Бъдещото 

развитие на тези  изследвания могат да продължат в следните насоки: 

 -изграждане на пакет програми за автоматизиране на прехода от  𝐸𝑀 − 𝐵𝑟𝐴2 𝐶𝐸  в OWL 

 -моделиране на стандартни типове събития като част от OWL  онтология и провеждане на 

компютърни експерименти с реални данни 

В обобщение, направените изследвания и получените резултати в хабилитационния труд 

имат съществен научен и научно- приложен  принос в приложението на обектно-ориентирания 

подход при моделиране на системи в областта на роботиката, бизнес процесите и бизнес правила-

та. Приложението на този подход позволява да се изградят гъвкави модели на сложни системи. 

Тези модели могат да се приспособяват към неизбежните промени в технологиите и предоставят 

средства за намиране на ефективни решения на важни за практиката задачи. 
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