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Националната студентска научна конференция е ежегодно събитие, 
организирано от Физико-технологичен факултет и Студентски съвет към Пловдивски 
университет „Паисий Хилендарски“. 

Мероприятието осигурява поле за изява на млади учени, студенти и докторанти от 
висшите училища в страната и Българска академия на науките, които работят или се 
обучават в областта на физиката, инженерните технологии, методиката на обучение и 
много други. В неформална среда младите бъдещи специалисти имат възможност да 
представят проекти и научни изследвания, по които работят. Осигурява се форум за 
обсъждане на иновативни идеи и актуални проблеми в съответната научна област. В 
програмата на конференцията се включва, както устно, така и постерно представяне на 
доклади. 

По традиция в първия ден на конференцията се състоят презентации на едни от 
водещите фирми в България в областта на физиката и инженерните технологии: 

 
Сенсата Технолоджис ЕООД е производител и 
доставчик на високотемпературни сензори за 
автомобилната промишленост. Дружеството е 
част от международния холдинг „Sensata 

Technologies“ – глобална производствено-технологична компания с предмет на дейност 
разработка, производство и продажба на сензори и системи за контрол. Техническите 
решения, които фирмата предлага, намират широко приложение в автомобилната, 
самолетостроителната, корабостроителната, военната, тежкотоварната, ОВК, 
телекомуникационната индустрия и др. Компанията разполага с производствени и бизнес 
центрове в 11 държави на 4 континента. България е най-голямата локация на „Сенсата“ в 
Европа. www.sensata.com 
 

ФИЛКАБ АД организира доставки на кабелни 
изделия, електроапарати и средства за 
автоматизация, електроапаратура средно 

напрежение, кабелна арматура и аксесоари, осветителни тела, електроинсталационни 
материали, фотоволтаични модули и свързаните с тях носещи конструкции, инверторни 
станции, кабели и конектори. Фирмата предлага инженерингови услуги и извършва 
комплексно обслужване - проектиране, изработване, доставка, монтаж и пускане в 
действие на комплектно електрообзавеждане и автоматизация на обекти, линии и 
съоръжения за индустрията, строителството и по проекти за ВЕИ. Дружеството проектира 
и произвежда осветителни тела, ел. табла ниско напрежение, комплектни 
разпределителни уредби 24 kV, бетонови комплектни трансформаторни постове, 
инверторни станции за ФЕЦ, разпределителни шкафове. ФИЛКАБ АД реализира своите 
продукти чрез базите си в Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново, Русе, Сливен и София, 
чрез собствен транспорт за доставка до клиента. www.filkab.com 

 

ОПТИКС АД e създадена през 1998 г. като 100% частно дружество. 
Компанията е специализирана в конструирането и производството 
на оптични, оптикомеханични и оптикоелектронни възли и изделия 
с военно и гражданско предназначение. Като прилага компетентно 
съвременните технологии, ОПТИКС извършва целия производствен 

http://www.sensata.com/
http://www.filkab.com/
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процес – от проектиране и реализиране на прототипи до серийно производство на 
елементи, възли и уреди. Със своя широк спектър на конструктивни и производствени 
възможности в областта на оптичните технологии, фината механика и цялостното 
интегриране на системи, компанията е достоен и желан партньор в различни 
високотехнологични проекти. ОПТИКС печели редица конкурси за производство и 
доставка на високотехнологични мобилни системи за наблюдение и охрана на 
Държавната граница на Република България. www.optixco.com 
 

Фесто Производство ЕООД е дъщерна компания на 
германския концерн Festo AG & Co. KG, световен 
лидер в областта на автоматизиращата технология, 

индустриалните обучения и образователни програми. Основната производствена 
програма включва също и производството на сензори за поток и налягане, 
пропорционални вентили, комуникационни модули, контролери и присъединителни 
кабели. Дружеството произвежда над 1300 вида изделия и непрекъснато инвестира в 
иновативни решения, за да отговори на нуждите на пазара. Фесто Производство провежда 
дългогодишна и последователна политика на сътрудничество и подпомагане на средното 
и висшето образование. Повече от 10 години дружеството успешно реализира стажантски 
програми за ученици и студенти от професионални гимназии с технически специалности, 
както и за технически университети. www.festo.com 
 

Лаборатория Алименти, гр. Пловдив отваря врати през 2008 г. и е 
специализирана в извършване на лабораторни анализи с цел 
установяване безопасността и качеството на храните спрямо 
европейските изисквания. Лаборатория Алименти е акредитирана 
по БДС EN ISO/ IEC 17025. Работи с подбран екип от 
висококвалифицирани специалисти с богат професионален опит. 
Лабораторията се намира в нова, модерно оборудвана сграда и 
разполага с изпитвателни сектори за химични, органолептични, 

физикохимични и биохимични, микробиологични и ДНК анализи. www.alimenti-bg.com 
 

Костал България ЕООД е дъщерно дружество на германската 
холдингова компания "Костал", която със своята над 100-годишна 
история се е наложила като лидер в разработването и производството 
на електрически, електромеханични и механични продукти за 
автомобилната индустрия. Компанията оперира чрез 46 завода в 21 
страни, има 17 000 служители и над 2,3 млрд. евро годишен оборот. Тя 

осигурява автомобилни компоненти зa пoчти вcичĸи гoлeми aвтoмoбилни мapĸи - 
Vоlkѕwаgеn Grоuр, Реugеоt-Сіtrоеn, Dаіmlеr, Fоrd, ВМW и Gеnеrаl Моtоrѕ. Фирмата спазва 
свои правила за етичен бизнес, справедливо отношение към работниците и стриктно 
спазване на законодателството на държавите, в които инвестира. www.kostal.com 
 

http://www.optixco.com/
http://www.festo.com/
http://www.alimenti-bg.com/
http://www.kostal.com/
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Usit Colours е търговската марка на Юзит Калърс 
България ООД, която е лицензиран туроператор и е 
една от най-големите агенции за пътуване в България. 
Има повече от 12 години опит в предлагането на 

самолетни билети, хотелско настаняване, туристически пътувания и студентски обменни 
и образователни програми. Това, което прави Usit Colours предпочитан избор, е 
гарантираното качество и индивидуалното отношение към всеки клиент. 
https://usitcolours.bg/bg 
 

Tungsram се връща на пазара като иновативна глобална марка със 
седалище в Унгария. През февруари GE Lighting обяви намерение за 
продажба на бизнеса си в Европа, Близкия изток, Африка и Турция, 
както и глобалния си автомобилен бизнес, на предприятие, 
контролирано от Йорг Бауер, бивш изпълнителен директор на GE с 
повече от 20 години опит в мултинационални компании. Първият 
крайъгълен камък на тази продажба бе реализиран, като Tungsram 
Group пое собственоста върху Tungsram Operations Kft., която 
включва контролираните досега операции от Унгария, служители, 

активи и договори на GE Lighting. Тунгсрам се гордее с реализираните и устойчиви във 
времето светлотехнически проекти в България с осветители произведени и създадени в 
Унгария. Такива например са прожекторите на национален стадион „Васил Левски”, 
улични осветителни уредби в Смолян, Асеновград, Варна, Бяла и др., тунелните 
осветители на магистрала „Люлин” и „Лъвов мост”, множество промишлени предприятия, 
офисни и търговски площи. https://tungsram.com/ 
 

Спонсори и партньори на мероприятието: 

Херикс ООД гр. Пловдив е създадена през 1990г. с предмет на 
дейност създаване на конструктивна, технологична, стандартиза-
ционна документация, производство и реализация на промишлени 
изделия, консултантска, инженерингова дейност и услуги. Основна 

дейност на фирмата е: Конструиране, производство и реализация на промишлени 
вентилатори и въздушни завеси; производство на технологични системи за плазмено 
рязане. Фирмата разполага със собствена производствена база, намираща се в гр. Пловдив. 
http://www.heriks.com/ 

 
Usit Colours е търговската марка на Юзит Калърс България ООД, 
която е лицензиран туроператор и е една от най-големите агенции 
за пътуване в България. Има повече от 12 години опит в 

предлагането на самолетни билети, хотелско настаняване, туристически пътувания и 
студентски обменни и образователни програми. Това, което прави Usit Colours 
предпочитан избор, е гарантираното качество и индивидуалното отношение към всеки 
клиент. https://usitcolours.bg/bg 

https://usitcolours.bg/bg
https://tungsram.com/
http://www.heriks.com/
https://usitcolours.bg/bg
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Организационен комитет 

 проф. д-р Невена Милева 
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 гл. ас. д-р Анелия Дакова 
Главен асистент към Физико-технологичен факултет на ПУ "Паисий Хилендарски" 

 гл. ас. д-р Иван Бодуров 
Главен асистент към Физико-технологичен факултет на ПУ "Паисий Хилендарски" 

 ас. Делко Златански 
Асистент към Физико-технологичен факултет на ПУ "Паисий Хилендарски" 

 ас. д-р Мариета Атанасова 
Асистент към Физико-технологичен факултет на ПУ "Паисий Хилендарски" 

 д-р Стефан Николов 
Физик към Физико-технологичен факултет на ПУ "Паисий Хилендарски" 

 
 

Техническа комисия: 

 София Миленкова 
бакалавър Инженер физик 

 Зара Андреева 
бакалавър Инженер физик 

 Мирослав Радичев 
студент 4-ти курс, специалност Телематика 

 Андрей Цветков 
студент 4-ти курс, специалност Инженерна физика 

 Андрей Караджов 
Студент 3-ти курс, специалност Инженерна физика 

 Боряна Ненова 
студентка 4-ти курс, специалност Телекомуникационни и информационни системи 

 Климент Картевски 
студент 3-ти курс, специалност Телекомуникационни и информационни системи 

 Виктория Шишкова 
студентка 1-ви курс, специалност Медицинска физика 
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Най-актуалните теми и най-атрактивните презентации на участниците в научната 
сесия ще бъдат наградени от специално жури от преподаватели на ПУ "Паисий 
Хилендарски" в състав: 
 

Студентски и докторантски доклади и постери 

 проф. д-р Теменужка Йовчева 
зам.-декан на Физико-технологичен факултет и ръководител на катедра “Физика” 

 доц. д-р Силвия Стоянова 
зам.-декан на Физико-технологичен факултет и ръководител на катедра “ЕКИТ” 

 доц. д-р Мария Марудова 
катедра „Физика“ към Физико-технологичен факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ 

 доц. д-р Надежда Кафадарова 
катедра „ЕКИТ“ към Физико-технологичен факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ 

 доц. д-р Екатерина Писанова 
катедра „Образователни технологии“ към Физико-технологичен факултет на ПУ „Паисий 
Хилендарски“ 

 гл. ас. д-р инж. Велко Рупецов 
катедра „Машиностроене и транспорт“ към Физико-технологичен на ПУ „Паисий 
Хилендарски“ 
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Секция A «Оптика, фотоника и лазерна физика» 

А-Д1 

ПУШКА С ПРОГАРЯЩ ЧЕРВЕН ЛАЗЕР 
 

Адриан Валериев Беличенов 
Частно Средно училище „УВЕКИНД“ 

 
Абстракт 

Червените диоди са в основата на най-масово произвежданият вид 
лазер в нашето съвремие. Този вид лазери се използва в телекомуникациите 
за пренос на данни, за лазерни показалки, разчитане на бар-кодове и т.н. 
Настоящия доклад представя разработка на червен лазер с повишен ток от 
370 mA, приложен към стандартен диод, взет от старо DVD. Стандартният 
режим на четене и запис на такова устройство изисква много по-ниска 
консумация на ток, съответно 100mA и 200mA. Полученото устройство 
демонстрира възможността да се създаде мощен прогарящ лазер,. който 
може да работи продължително време. 

 
Ключови думи: червен лазер, DVD, прогаряне 

А-П1 

THERMAL DEPENDENCE OF PHOTOINDUCED BIREFRINGENCE IN THIN 
AZOPOLYMER FILMS 

 
B. Blagoeva1, G. Mateev1, D. Nazarova1, L. Nedelchev1,2 

1Institute of Optical Materials and Technologies “Acad. J. Malinowski”, Bulgarian Academy of 
Sciences, “Acad. G. Bonchev” str. Bl. 109, 1113 Sofia, Bulgaria 

2University of Telecommunications and Post, Acad. St. Mladenov 1 Str., Sofia 1700, Bulgaria 
 

Abstract 
In this work we study the dependence of the photoinduced birefringence on the initial 

temperature of the layer, as well as the possibility of multiple cycles of recording and erasure in 
thin films of different azopolymers. To determine the temperature dependence, the sample is 
placed on a hot stage, which can maintain or vary the temperature of the sample with a high 
precision. Birefringence is induced with a linearly polarized light from a laser at 442 nm, and its 
value is determined by measuring the Stokes parameters of a probe laser beam after the sample. 
Two methods are used to erasure the photoinduced anisotropy: thermal and optical with 
circularly polarized light. 
 
Keywords: azopolymer, birefringence, laser, Stokes parameters, anisotropy, polarized light 
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А-П2 

OPTIMIZATION OF LINEARLY OF FIZEAU WEDGE RESPONSE IN 
TRANSMISSION 

 
B. Blagoeva1, E. Stoykova1, M. Nenchev2, M. Deneva2 

1Institute of Optical Materials and Technologies, Bulgarian Academy of Sciences, Acad. G. Bonchev 
Str., Bl.109, 1113 Sofia, Bulgaria 

2Technical University –Sofia and Plovdiv Branch, QOEL - Scientific Laboratory and Department of 
Laser Engineering, 4000 Plovdiv, Bulgaria 

 
Abstract 

Fizeau or interferential wedge (FW or IW) consists of two reflecting flat surfaces at a small 
angle between them. This optical element finds applications in laser technology, spectral analysis 
and optical metrology. The wedge apex angle, reflectivity of the surface coatings and refractive 
index of the gap form a unique fringe pattern in reflection and transmission under illumination 
by spatially and temporarily coherent light. The linearly varying thickness along the FW leads to 
variation of the interference conditions of the partial waves propagating within the wedge and to 
a change in its transmission. At a given wavelength, transmission reaches its maximum at a 
certain location of a narrow beam impact area on the FW surface. Variation of the transmitted 
power with displacement to the left or to the right from the resonant location is described by a 
symmetrical curve, which has parts of practically linear power change. Such parts can be used for 
a linear control of the transmitted power by translation of the wedge with respect to the falling 
beam. In other words, the wedge may act as a controllable beam splitter. The aim of the present 
study is to solve two tasks: i) to analyze the FW response in transmission as a function of the 
parameters affecting this response; ii) to choose optimal parameters for achieving linear 
variation of the transmitted power. The tasks are solved by using the angular spectrum approach 
for modelling the FW transmission. Some experimental data are also provided. 
 
Keywords: Fizeau wedge, interferential wedge, interference, optical element, beam splitter 
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А-П3 

VISUALIZING HEALTHY AND MALIGNANT TISSUES VIA POLARIZED IMAGING 
AND CHEMICAL STAINING 

 
Deyan Ivanov1,2, Lian Nedelchev1, Dimana Nazarova1 and Ekaterina Borisova2 
1Institute of Optical Materials and Technologies “Acad. J. Malinovski” – Bulgarian Academy of 

Sciences, Acad. G. Bonchev Str. 109, Box 95, 1113 Sofia, Bulgaria 
2Institute of Electronics – Bulgarian Academy of Sciences, Tsarigradsko chaussee Blvd. 72, 1784 

Sofia, Bulgaria 
 

Abstract 
This study presents optical and chemical methods to visualize healthy and malignant 

sections of histological samples, by using polarized light imaging and staining with different 
contrast agents. This approach complements the diagnostic conclusions made by the physicians 
and improves qualitatively healthy versus tumor tissue differentiation, which may be in practical 
use for pathologists in their final diagnostic evaluation. 
 
Keywords: Healthy and malignant tissues, polarized light imaging, histological staining. 
 

А-П4 

INCREASE OF THE PHOTOINDUCED BIREFRINGENCE IN AZOPOLYMER FILMS 
DOPED WITH TiO2 PARTICLES 

 
G. Mateev1, D. Nazarova1, L. Nedelchev1,2 

1Institute of Optical Materials and Technologies – Bulgarian Academy of Sciencies 
2University of Telecommunications and Post – Sofia 

 
Abstract 

In this article, we investigate the photoinduced birefringence in commercially available 
azopolymer PAZO doped with TiO2 spherical nanoparticles (21 nm size). The films are prepared 
by spin-coating water solution of the polymer mixed with the nanoparticles with different 
concentrations from 0 to 10 wt %. To induce the birefringence we use He-Cd laser with 
wavelength 442 nm. For measurement of the effect, probe laser with wavelength 635 nm is used. 
The experimental setup includes also polarimeter, which measures the Stokes parameters in 
time. We observe increase of the photoinduced birefringence in azopolymer films doped with 
TiO2 particles. The maximal value of ∆n is achieved for the sample with 1 wt. % concentration. 
 

Aknowledgement: 
The financial support provided by the project ДФНП 17-57 is gratefully acknowledged. 
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А-П5 

ТЪНКИ СЛОЕВЕ ОТ СИСТЕМАТА Ge-Te-In 
 

Владислава Иванова, Вяра Ангелова, Траяна Трифонов 
ХТМУ, бул. “Свети Климент Охридски” 8 

 
Abstract 
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Секция Б «Атомна и ядрена физика» 

Б-Д1 

ГАМА-СПЕКТРОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА ПЯСЪЦИ ОТ СЕВЕРНОТО 
ЧЕРНОМОРИЕ НА БЪЛГАРИЯ 

 
Сабина Василева, Венета Чобанова, Златин Денев, Ирена Йорданова, 

Нина Архангелова 
ШУ „Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен, ул. „Университетска” №115 

 
Абстракт 

Българското черноморско крайбрежие се простира между Румъния и Турция, на 378 
километра и представлява атрактивна и посещавана туристическа дестинация. За 
здравето на туристите посещаващи българското черноморие е от съществено значение 
тяхната безопасност и сигурност по отношение на съдържанието и количеството на 
радионуклиди в пясъка от плажните ивици. 

В България изследванията на радиоактивността на проби събрани от Българското 
черноморско крайбрежие започват още през 1978 г. в рамките на мониторингова 
програма на Института по метеорология и хидрология на БАН. 

В настоящата работа са представени резултати за специфичните активности на 
радионуклиди открити в проби от пясък. Пробовземането беше извършено през месец 
октомври, 2018 година. Общо 16 проби от пясък бяха събрани от северното Черноморско 
крайбрежие – от Дуранкулак до гр. Варна. На събраните проби беше проведен гама-
спектрометричен анализ. За целта беше използвана гама-спектрометричната система, 
включваща полупроводников детектор, разположена в лабораторията по ядрена физика и 
радиоекология в Шуменски университет. Получените резултатите за специфичните 
активности на естествени и техногенни радионуклиди бяха анализирани и сравнени с 
нормите цитирани в българското законодателство. 

 
Ключови думи: пясък, гама-спектрометричен анализ, специфична активност, Северно 
Черноморско кройбрежие, България 
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Б-П1 

НОВИ МАТЕРИАЛИ В МЕДИЦИНАТА И РАДИОХИРУРГИЯТА 
 

Андрей Караджов1, Валери Славчев2, Анелия Дакова1 
1Физико-технологичен факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 

ул. Цар Асен 24, гр. Пловдив 
2Фармацевтичен факултет, Медицински университет-Пловдив, 

бул. Васил Априлов 15-А, гр. Пловдив 
 

Абстракт 
С напредването на диагностиката на туморните заболявания се увеличава и 

нуждата от по-точно и прецизно лечение. Най-новото въведение за проследяване на 
пациента по време на радиохирургична интервенция в реално време са фидуциалните 
маркери от благородни метали, които се имплантират в тялото на пациента.  
Благодарение на тях се проследява точността при лъчетерапевтичния план. Самата 
характеристика на фидюшълите помага за верификация в реално време, многократно.  
Голям плюс за пациента е, че използвайки тях е необходимо много малко лъчево 
натоварване, а резултатите, които получаваме при верификацията са най-прецизните и 
точни от всички открити до момента методи за верификация. Плюсовете, които ни дават 
са в пъти повече в старнение с единствения недостатък - цената. За сметка на нея 
получаваме точност до 1/10 от милиметъра, не се получават възпалителни реакции от 
пациента и артефакти при планиране с магнитно-резонансна томография.  

Целта на настоящата работа е да се представят нововъведените в медицинската 
практика материали, да се опишат техните физически характеристики и да се изтъкнат 
предимствата и недостатъците им в сравнение с по-старите методи за верификация. 

 
Ключови думи: иновации, медицина, радиохирургия, благороден метал, верификация, 
фидуциален маркер 
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Секция В «Физика на кондензираната материя и нанотехнологии» 

В-Д1 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ С ПРИЛОЖЕНИЕ В ОРТОДОНТИЯТА. 
TRITANIUM 

 
A. Стоянова-Иванова1, И. Илиевска1, В. Петрова1*, М. Георгиева2, В. Петров2, 

Л. Андреева2, A. Залески3, В. Микли4 
1Институт по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“, Българска Академия на 

Науките, Бул. „Цариградско шосе“ 72, 1784 София, България 
2Факултет по дентална медицина, Медицински Университет – София, Бул. „Св. Св. Георги 

Софийски“, 1431 София, България 
4Институт по ниски температури и структурни изследвания, Полска Академия на 

Науките, ул. Околна 2, 50-422, Вроцлав, Полша 
5Център за изследване на материали към Талински Технологичен Университет – Талин, 

Ehitajate 5, 19086 Талин, Естония 
*vili_flora@abv.bg 

 
Абстракт 

Ортодонтските дъги са едни от най-важните елементи при лечение с фиксирана 
техника в ортодонтската практика и главен източник на сили при ортодонтско лечение 
[1]. Едно от основните свойства и изисквания за една дъга е чрез нея да се постигат 
биологично поносими сили, което е важно при избора на подходяща дъга за определен 
етап от ортодонтското лечение. Използват се различни видове дъги: никел-титанова (Ni-
Ti), мед-никел-титанова (Cu-Ni-Ti), както и навлизащи нови такива като титан-ниобиева 
(Ti-Nb), тританиум (Ni-Ti), и др. Ортодонтската дъга TriTanium е направена от Ni-Ti сплав и 
има диференцирано освобождаване на сила в три зони (фронтална, премоларна и 
моларна).  

Целта на тази работа е да се изследват клинично използвани до 5 и повече от 8 
седмици TriTanium дъги (0.41 х 0.56 mm) [2]. Физикохимично охарактеризиране на 
химичния състав, структурата, морфологията и термичното поведение в трите зони на 
зъбната дъга е направено, като са използвани следните методи: XRD, SEM, EDX и DSC. 
Основните елементи в състава на изследваните дъги са елементите Ni и Ti, в 
съотношението 1: 1 и се запазват по време на лечението. XRD спектъра, получен при 
стайна температура, показва типични пикове за Ni-Ti сплав с аустенитна структура. 
Наблюдава се различна морфология в трите зони на изследваните ортодонтски дъги. DSC 
измерванията са проведени в температурен диапазон от -50°C до + 50°C и са регистрирани 
три фазови прехода (аустенит, мартензит и R-фаза) в трите зони. Продължителността на 
престоя на дъгите в устата на пациента влияе върху термичните фазови преходи на трите 
изследвани региона на TriTanium ортодонтската дъга. 

 
Ключови думи: Tritanium, клинично използвани, Ni-Ti ортодонтски дъги, XRD, DSC 
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В-Д2 

ДОТИРАНЕ НА НАНО-СЛОЕВЕ ОТ Nb2O5 И Ta2O5 СЪС ЗЕОЛИТИ ОТ 
ВЪГЛИЩНИ ПЕПЕЛИ 

 
К. Лазарова1, С. Бойчева2, В. Маринова1, Д. Згурева3 и Цв. Бабева1 

1Институт по Оптически Материали и Технологии „Акад. Й. Малиновски“, Българска 
Академия на Науките, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 109, 1113 София, България 

2Технически Университет-София, Катедра топлоенергетика и ядрена енергетика, 
бул. “Св. Климент Охридски” №8, 1000 София, България 

3Технически Университет-София, Колеж по енергетика и електроника, 
бул. “Св. Климент Охридски” №8,1000 София, България 

 
Абстракт 

Въглищните пепели са отпадъчен продукт от изгарянето на въглища в 
топлоелектрическите централи (ТЕЦ) и представляват опасност за околната среда и 
здравето на човека, ако бъдат изпуснати в атмосферата или се депонират върху почвени 
терени. По тази причина тяхното оползотворяване е едно предизвикателство по което се 
работи усилено. Тъй като тези пепели са богати на Si и Al, те са подходяща суровина за 
синтез на зеолити, при което се получават т.нар. зеолити от въглищни пепели. 

В настоящето изследване са използвани пепели от електростатичните утаители на 
ТЕЦ “Ей И Ес Гълъбово”, които са конвертирани в Na-X тип зеолити чрез алкална 
активация с NaOH. Част от зеолитите са подложени на последващо мокро смилане в 
топкова мелница с цел намаляване на размера им до субмикронни стойности. Структурата 
и морфология на праховите образци са изучени съответно чрез рентгенова дифракция и 
електронна микроскопия. Чрез центрофужно нанасяне върху силициеви подложки са 
получени дотирани със зеолити тънкослойни образци от зол-гел Nb2O5 и Ta2O5 матрици с 
нано-дебелини. Показателите на пречупване и поглъщане, както и дебелината на 
тънкослойните покрития са определени чрез моделни изследвания на измерените 
спектри на отражение. Адсорбцията на пари и течности е изучена чрез измерване на 
спектрите на отражение на образците преди и след излагането им на изследваните 
вещества. Демонстрирано е и е дискутирано влиянието на дотирането върху оптичните и 
сензорните свойства на получените образци.  
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Ключови думи: Ta2O5, Nb2O5, тънки слоеве, зеолити от въглищни пепели, зол-гел, оптични 
свойства. 
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В-П1 

ELECTROCHEMICAL AND PHYSICOCHEMICAL INVESTIGATION OF B(PB)SCCO 
CERAMICS: POTENTIAL APPLICATIONS IN RECHARGEABLE NI-ZN BATTERIES 

 
A. Stoyanova-Ivanova1, A. Vasev1*, P. Lilov1, V. Petrova1, A. Stoyanova2, G. Ivanova2, 

V. Mikli3 
1Georgi Nadjakov Institute of Solid State Physics, Bulgarian Academy of Sciences, 

72 Tzarigradsko Chaussee Blvd., 1784 Sofia, Bulgaria 
2Institute of Electrochemistry and Energy systems "Academician Evgeni Budevski", 

Bulgarian Academy of Sciences, Acad. Georgi Bonchev Str., bl. 10, 1113 Sofia, Bulgaria 
3Insitute of Materials and Environmental technology, Tallinn University of Technology, 

5 Ehitajate Str., 19086 Tallinn, Estonia 
 

Abstract: 
This study is focused on the electrochemical reduction behavior of Bi1,7Pb0,3Sr2CuOx 

(B(Pb)SCCO 2201) and Bi1,7Pb0,3Sr2CaCu2Ox (B(Pb)SCCO 2212) conductive ceramics produced by 
solid state synthesis. Such ceramics can also find an application as an additive to the zinc electrode 
in alkaline Ni-Zn batteries. Their positive effect on cycling stability has been demonstrated in 
recent investigations. 

Our aim is to elucidate the positive role of these additives on the batteries' functions. 
Samples of B(Pb)SCCO were investigated by Cyclic Voltammetry (CV) and Chronopotentiometry 
(CP). The ceramics were physicochemically characterized before and after electrochemical 
measurements using X-ray diffraction, scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersion 
spectroscopy (EDX). The CV curves reveal three cathodic peaks associated with the reduction of 
bismuth ions to bismuth metal and the two-step reduction of copper (II) to copper metal. The 
initial scan displayed no oxidation peaks until the oxygen evolution potential. Three oxidation 
peaks appear on subsequent scans. They are associated with the re-oxidation of bismuth and 
copper metals to their respective oxides. During charging Cu and Bi would create a metal matrix 
which aids in nucleation and conductivity. Sr(OH)2 and Ca(OH)2 are also formed, aiding operation 
by reducing zinc dendrite formation. 
 
Acknowledgements: This work was a part of a bilateral project between the Bulgarian Academy of 
Sciences and Estonian Academy of Science, Tallinn University of Technology (Estonian projects 
TAR16016 and IUT-T4) . 
 
Keywords: Ni-Zn secondary batteries, B(Pb)SCCO conductive ceramics, electrochemical redox 
behavior, zinc electrode, additive 
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В-П2 

LIGHT TRANSMITTANCE OF AEROSIL/7CB NEMATIC NANOCOMPOSITE 
MATERIALS DOPED WITH PHOTOACTIVE AZOBENZENE NEMATIC LIQUID 

CRYSTAL 
 

Yordan G. Marinov1, Georgi B. Hadjichristov1, Ivan G. Spirov2, Ginka K. Exner2 
1Georgi Nadjakov Institute of Solid State Physics, Bulgarian Academy of Sciences, 72 Tzarigradsko 

Chaussee Blvd., Sofia, BG-1784, Bulgaria 
2Department of Physics, Faculty of Physics and Technology, Plovdiv University "Paisii Hilendarski", 24 

Tzar Asen str., BG-4000 Plovdiv, Bulgaria 
 

Abstract 
The light transmittance of photoactive nematic liquid crystal (NLC) nanocomposites was 

analyzed, in particular, as depending on applied alternating-current electrical field and 
temperature. The studied nanomaterial was produced from NLC 4-n-heptyl cyanobiphenyl (7CB) 
filled with aerosil nanospheres [1,2]. By doping with photoactive azobenzene NLC, the 
aerosil/7CB NLC nanocomposite becomes photoresponsive [3]. Thin nematic films (25 µm 
thickness) of the produced azo-doped composite nanomaterial were studied. When illuminated 
with UV light at the wavelength of 375 nm, they exhibit a significant lowering of the threshold 
voltage at which their electro-optical response is activated. This effect is useful for photo-
controllable electro-optical applications and devices based on NLCs. 
 
Keywords: silica-nanostructured liquid crystal, nematic liquid crystalline nanocomposites, 
photoactive nanomaterials, azobenzene 
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В-П3 

PHASE DELAY OF PHOTO-RESPONSE TRANSIENTS IN PHOTOVOLTAIC 
MATERIALS 

 
Tsanimir Angelov, Vesselin Donchev 

Faculty of Physics, Sofia University, 5, blvd. James Bourchier Sofia-1164, BULGARIA 
 

Abstract 
We present an experimental study of photo-response transients in photovoltaic materials 

excited with rectangular modulated light. In a previous work we proposed a simple relation 
between the geometrical centre of the transient shape and its phase delay Δφ with respect to the 
light sequence. In this work, we prove experimentally this relation. For that purpose, we measure 
and analyze surface photovoltage transients excited in Si samples at different light modulation 
frequencies and wavelengths. The phase delay calculated from the geometrical centre of the 
transients matches very well the value obtained by means of a lock-in amplifier. Thus, a simple way 
is shown to determine the phase delay from the photo-response shape without using lock-in 
technique. 
 
Keywords: photo-response, photovoltaic, surface photovoltage, phase delay 
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В-П4 

INFLUENCE OF THE TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF JET MIXING PROCESS 
ON CHITOSAN/ALGINATE NANOPARTICLES 

 
S. Milenkova, I. Bodurov, M. Marudova 

Faculty of Physics and Technology, University of Plovdiv “Paisii Hilendarski”, 24 Tsar Asen Str., 4000 
Plovdiv, Bulgaria 

 
Abstract 

In the field of new and non-conventional materials, polymers and polyelectrolytes have a 
particular place of interest. Given the fact that these compounds have a wide variety of features 
and that they can be used in numerous fields polyelectrolytes (PE) and their complexes (PECs) can 
be assumed as worthy alternates of many conventional materials nowadays. In this study, nano-
sized PECs were successfully formed by using the jet-mixing technique. The aim was to investigate 
the influence of the technological parameters of the CIJ mixer for chitosan-alginate system on the 
average size of the complexes and how the time and conditions of storage act on the size of PECs. 
The turbidimetric method was used to evaluate the medium size. For this purpose the extinction-
wave length dependence was determined. Also the refractive index of the colloid was measured 
using laser refractometer. The dependences of the particles' size on the technological parameters 
of the mixer, as well as the influence of storage conditions and duration were found 
 
 
 

Keywords: nano-sized particles, chitosane-alginate, polyelectrolytes, storage, technological 
parameters, average size 
 

В-П5  

НЯКОИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА УЛТРАЗВУКА В МЕДИЦИНАТА 
 

Емине А. Алиева, Гинка К. Екснер 
Физико-технологичен факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ гр. 

Пловдив, ул. Цар Асен No 24, България 
 

Абстракт 
В съвременната медицинска практика все по-нашироко навлизат лечебни методи, 
базиране на различни физични явления. Пример за това е изпозването на ултразвука като 
диагностичен сигнал от една страна, а от друга като метод за лечение на ставни и 
мускулни възпаления при следоперативни или хронични състояния. Шоковата 
литотрипсия е също метод, базиран на ултразвукови шокове, с помощна на които се 
рабиват камъни в бъбреците и уретера. Отлични резултати при подобен род интервенции 
се постигат само ако медицинските работници познава отлично физичната страна на 
използаните методики. Това е и мотивацията на настоящата работа - да опише детайлно 
физичните основи на третирането с ултразвук, използвано за медицински цели. 
 
Ключови думи: медицина, ултразвук 
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Секция Г «Теоретична и математическа физика» 

Г-Д1 

ИЗРОДЕНО ЧЕТИРИВЪЛНОВО СМЕСВАНЕ МЕЖДУ ТРИ ОПТИЧНИ ВЪЛНИ, 
РАЗПРОСТРАНЯВАЩИ СЕ В ИЗОТРОПНА НЕЛИНЕЙНА СРЕДА 

 
Зара Андреева, Анелия Дакова, Диана Дакова 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24 
 

Абстракт 
В настоящата работа се разглежда процеса на изродено параметрично 

взаимодействие между три оптични вълни, описан чрез система от нелинейни 
диференциални уравнения, чиито решения са под формата на функции на Якоби – 
елиптичен синус.  

Целта на настоящата разработка е да се изследва влиянието на различните 
параметри, участващи в аналитичните решения, върху еволюцията на трите оптични 
вълни. Направени са множество числени симулации, представящи графично изменението 
на интензитетите на вълните и периодиния енергообмен между тях. Особено внимание е 
обърнато на зависимостта на енергооблема от началната фазова разстройка между трите 
вълни. 
 
Ключови думи: изродено параметрично взаимодействие, функции на Якоби, фазова 
разстройка, енергообмен 
 

Г-Д2 

НЯКОИ КЛАСИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ НА ПУЛСИРАЩА СТРУНА В 
ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЕ НА ШРЬОДИНГЕР 

 

Мирослав Радомиров, Радослав Рашков, Христо Димов, Цветан Вецов 
 

Абстракт 
In this paper we study a class of classical relativistic pulsating string solutions on five 

dimensional Schrodinger space times five dimensional sphere. The latter background is obtained 
by applying TsT transformations to five dimensional Anti-de-Siter space times five dimensional 
sphere. After this transformation our new spacetime acquire non-trivial antisymmetric B field, 
which is the string analog of the magnetic field produced by a point charge. We also consider the 
standard expression for the Polyakov string action and derive the corresponding equations of 
motion. We thus solve the equations by imposing the ansatz for the so called pulsating strings and 
further analyze their properties. 
 
Ключови думи: Теория на струните, холография, пространство на Шрьодингер, 
класически струнни решения 
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Г-П1 

NUMERICAL CALCULATION OF HEMISPHERICAL DROPLET EIGENFREQUENCY 
 

Rasim Bekir1, Stanislav Ivanov1, Iglika Dimitrova2, Nikolay Zografov1 
1Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Department of Physics, 

1164 Sofia, James Bourchier 5 
2University of Chemical Technology and Metallurgy, 

1756 Sofia, Kliment Ohridski 8 
 

Abstract 
In the recent years droplet research has been intensified, because of the development of 

areas like microfluidics, aerospace engineering and resonant droplet methods. In the most cases 
spherical droplets are more common object of study. However, the experimental techniques show 
that the usage of hemispherical droplets have significant advantages compared to spherical ones. 
For example, the formation of a perfect hemispherical droplet is much easier than of a spherical 
one. That’s why the oscillations of hemispherical droplets are of a particular interest. Then the 
problem for the numerical calculation of resonant modes eigenfrequency arises. The case of large 
amplitude oscillations causes slipping contact line and well known eigenfrequency. The more 
interesting case of low amplitude oscillations causes a fixed contact line and more complicated 
calculations of the eigenfrequency. 

In the present work we propose a numerical algorithm capable to calculate the 
axisymmetric resonant modes eigenfrequency of a supported hemispherical droplet from a non-
conductive and non-viscous fluid in the case of low amplitude oscillations. Our results are based on 
the theoretical method proposed by Lyubimov et. al. [1] and are in a good agreement with other 
studies. 

 
1. Dmitry V. Lyubimov, Tatyana P. Lyubimova, and Sergey V. Shklyaev, Phys. Fluids 18, 012101 

(2006). 
 

Keywords: hemispherical droplet, eigenfrequency, numerical calculations 
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Г-П2 

NATURAL FREQUENCY CALCULATION OF A CONSTRAINED SPHERICAL 
DROPLET 

 
Stanislav Ivanov1, Rasim Bekir1, Iglika Dimitrova2, Nikolay Zografov1 

1Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Department of Physics, 
1164 Sofia, James Bourchier 5 

2University of Chemical Technology and Metallurgy, 
1756 Sofia, Kliment Ohridski 8 

 
Abstract 

Natural frequencies of free spherical droplet in absence of external forces are widely 
studied in the literature. On the other hand, the oscillations of constrained droplets are of great 
interest from practical standpoint, but are less studied. These oscillations find a lot of applications 
in the microfluidic systems and the experimental resonant droplet methods, where determination 
of the natural frequency is essential. 

In this study we propose a simple method for calculating the natural frequency of a 
constrained spherical droplet in the case of an anchored contact line. Our technique relies on 
various theoretical studies done on the subject. We describe a simple algorithm for a numerical 
solution of the problem proposed by Chiba et. al. [1]. Applying this approach we have successfully 
calculated the natural frequency of the first few axisymmetric oscillation modes with high accuracy 
and in good agreement with other theoretical works. 

Our numerical results for the natural frequency of a constrained spherical droplet with a 
fixed contact line in the limiting case of a non-conductive, non-viscous fluid are reported. 
 
1. M. Chiba, S. Michiue, I. Katayama, Journal of sound and vibration, 331 (2012) 1908-1925. 
 
Keywords: natural frequency, spherical droplet, numerical method 
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Г-П3 
СУПЕРСИМЕТРИЧНА ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ПОВЪРХНОСТИ НА ХОПФ 

 
Иво Илиев, Кирил Христов, Радослав Рашков 

Физически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 
 

Абстракт 
Supersymmetric localization is a technique to exactly compute correlation functions of 

supersymmetric operators (such as the partition function and Wilson loops) by extending the 
Berline-VergneAtiyah-Bott formula for equivariant integration to path integrals in certain SUSY 
field theories. We give an introduction to the technique and apply it on 

SUSY theories living on manifolds with the topology of S^1 x S^3 (known as primary Hopf 
surfaces). We try to derive the field content in such theories, allowing for fields, both in the 
fundamental and adjoint representation of the gauge group.  
 
Ключови думи: суперсиметрична локализация, суперсиметрия, квантова теория на 
полето 
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Секция Д «Електроника, комуникации и инженерни технологии» 

Д-Д1 

MAKING DETAILS OF A 3D PRINTER FROM ANOTHER 3D PRINTER 
 

Vanko Ganev, Vasil Aleksandrov, Krasimir Slavyanov 
”Vasil Levski” National Military University, 1 Karel Shkorpiul str., Shumen, Bulgaria 

 
Abstract 

This report describes the capabilities with an already available additional manufacturing 
technique to construct a budget equivalent of this technique with a small investment in electronics 
and hardware. Described is the construction of details for the 3D printer Prusa Mendel. ABS and 
PLA plastic were used. 
 
Keywords: 3D printer, print settings, rate of filling 
 

Д-Д2 

APPLICATION OF THE GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS FOR CREATING A 
DIGITAL MODEL OF AN OPERATIONAL ZONE 

 
Krasimir Slavyanov, Yordan Manchev 

”Vasil Levski” National Military University, 1 Karel Shkorpiul str., Shumen, Bulgaria 
 

Abstract 
This report looks at the steps in building a three-dimensional digital model in a given 

territory: Preparing to build an exemplary digital model of the site using the GIS functionality for 
designing models. Тhe steps in Building a Digital Area Model using the GIS functionality for 
modeling are defined. The design of the 3D model of the site was done with software products of 
ESRI GIS and Autodesk. 
 
Keywords: polygon topology, 3D theme, horizontal lines 
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Д-Д3 

ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS IN 
THE ENTERPRISE MANAGEMENT 

 
Krasimir Slavyanov, Angel Matsurev 

”Vasil Levski” National Military University, 1 Karel Shkorpiul str., Shumen, Bulgaria 
 

Abstract 
In this report, the possibilities for expert decision making with GIS (ArcGIS) in enterprise 

management are explored. The tools implemented in the software as well as some user-defined 
tools are analyzed. 
 
Keywords: attribute table, identification of the corresponding object 
 

Д-Д4 

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ 
 

Виктор Венков Лилов, Михаела Александрова Карадочева, 
Даниел Росенов Денев 

ШУ „Епископ К. Преславски“, гр. Шумен 9700, ул. „Университетска“ 115 
 

Абстракт 
Този доклад представя технологии и стандарти, свързани с електрически превозни 

средства (ЕПС), обслужващото оборудване за електрически превозни средства (ООЕПС) и 
свързаната с тях инфраструктура. В доклада също така е направена оценка на бариерите и 
предизвикателствата за разполагане на разширена мрежа от зарядни станции и са дадени 
препоръки, за да се стандартизира и ускори внедряването на ООЕПС инфраструктура като 
подкрепа за ускоряване на ръста на производството и продажбите на електромобили. 
Изследването се фокусира върху ООЕПС и инфраструктурата за превозни средства с 
електрически батерии, насочва интереса към хибридни електрически превозни средства 
и Plug-In електрически превозни средства. 
 
Ключови думи: електрически превозни средства, зарядни станции, Plug-In. 
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Д-Д5 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИРТУАЛЕН 3D КОНВЕЙЕР ЧРЕЗ СОФТУЕРНИ 
ПРИСТАВКИ 

 
Даниел Росенов Денев, Виктор Венков Лилов, Михаела Александрова Карадочева 

ШУ „Епископ К. Преславски“, гр. Шумен 9700, ул. „Университетска“ 115 
 

Абстракт 
Предметът на изследването ни показва начина за създаване на програма за 

програемируеми логически контролери и нейното визуализиране в 3D. За създаването на 
програмата се използва софтуера на TIA Portal, а за визуализацията софтуерна програма от 
ново поколение по известна като Factory I/О. 
 
Ключови думи: управление на конвейер, TIA Portal. 
 

Д-Д6 

KИБЕРСИГУРНОСТТА И СЕЛСКИТЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ 
 

Михаела Александрова Карадочева, Даниел Росенов Денев, 
Виктор Венков Лилов 

ШУ „Епископ К. Преславски“, гр. Шумен 9700, ул. „Университетска“ 115 
 

Абстракт 
Киберсигурността е тема с нарастваща важност за малките оператори на 

комунални услуги. Кибератаките са заплаха за функционирането на нашето общество, а 
защитата от тях е нужна за областите, включващи национална сигурност, бизнес операции 
и регулаторно съответствие. 
 
Ключови думи: електропотребление, енергийна мрежа, киберсигурност. 
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Д-Д7 

MILITARY APPLICATIONS OF CLOUD COMPUTING 
 

Boycho Nedyalkov Zlatinov, Milena H. Lambeva 
Vasil Levski National Military University, Artillery, Air Defense and CIS Faculty, Department of 

Computer Systems and Technologie, 1 Karel Shkorpil St, 9713 Shumen, Bulgaria 

 
Abstract 

Nowadays cloud computing are being used by many areas of human activities. This paper 
discuss about application of cloud calculations in defense, with accent on Secure Cloud computing 
architecture and (DOD) – milcloud that features integrated suite of capabilities designed to drive 
agility into the development, deployment and maintenance of secure Department of Defense. 
 
Keywords: cloud computing, defense, milcloud 
 

Д-Д8 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА РЕОЛОГИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА 
СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЩИТЕ ТЕЧНОСТИ 

 
С. Рамълчанов1, С. Янков1, В. Рупецов1, А. Радулеску2, И. Радулеску2 

1ПУ ,,Паисии Хилендарски”, Физико-технологичен факултет, база Смолян 
2Политехнически Университет, Букурещ, Румъния 

 
Абстракт 

Смазващо-охлаждащите течности са важна част при обработването на детайли чрез 
рязане. Течностите се подават в зоната на рязане между режещия инструмент и 
заготовката с цел премахване на топлината отделена в процеса на рязане, намаляване 
триенето, и да се помогне на стружкоотделянето. В тази статия са изследвани 
реологичните свойства на четири различни вида смазващо-охлаждащи течности, 
оказващи влияние на изменението на вискозитета спрямо температурата. 
Изследванияата са извършени на вискометър Brookfield Cap 2000+, при използване 
конусни образци. 
 
Ключови думи: реология, смазващо-охлаждащи течности, реологични свойства. 
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Д-Д9 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОТДАЛЕЧЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОЩЕН КОМПЮТЪР 
 

Йорданка Ивайлова Янкова-Йорданова, Цветослав Станиславов Цанков 
ШУ „Епископ К. Преславски“, гр. Шумен 9700, ул. „Университетска“ 115 

 
Абстракт 

С навлизането на облачните изчисления (cloud computing), все повече корпорации и 
частни потребители избират начините по които да се възползват от удобствата на тези 
услуги. Съществената задача на потребителите е избора на клиентски машини или 
софтуер за достъп до споделените в мрежа ресурси. В публикацията се изследват 
отделните способи за работа с отдалечен мощен компютър. 
 
Ключови думи: клиент-сървър, отдалечен достъп, терминален клиент 
 

Д-Д10 

УПОТРЕБАТА В ИНТЕРНЕТ НА ПРОТОКОЛИТЕ TRANSPORT  LAYER  
SECURITY И НА НЕГОВИЯ ПРЕДШЕСТВЕНИК SECURE SOCKETS LAYER 

 
Даниел Росенов Денев, Цветослав Станиславов Цанков 

ШУ „Епископ К. Преславски“, гр. Шумен 9700, ул. „Университетска“ 115 
 

Абстракт 
Предметът на изследването ни показва начина на употреба на протоколите в 

интернет. За извършване на изследването в настоящия доклад ще бъдат анализирани 
протоколите: TRANSPORT LAYER SECURITY (TLS) И SECURE SOCKETS LAYER (SSL). 
 
Ключови думи: TRANSPORT LAYER SECURITY (TLS) И SECURE SOCKETS LAYER (SSL). 
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Д-Д11 

АНАЛИЗ НА МАГНИТНО-ПРАХОВИЯ МЕТОД КАТО ВИД БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН 
КОНТРОЛ 

 

Николай Архангелов Архангелов, Пламен Борисов Дянков 
ШУ „Епископ К. Преславски“, гр. Шумен 9700, ул. „Университетска“ 115 

 
Абстракт 

Магнитните методи за контрол започват да се използват през 19 век. Първите 
приложения са в оръжейната промишленост и железопътния транспорт. Използва се 
компас, с който се диагностицират промени в магнитното поле на във феромагнитни 
материали с дефекти в тях. Първото използване на магнитно-праховия метод е от W. Hoke 
след Първата световна война, който открива нецялостности в стоманени детайли. През 
1922 г. той получава патент за метода. През 30-те години на миналия век са златните 
години на този метод – с широко разпространение в Англия, САЩ, Германия и Русия. 
 
Ключови думи: безразрушителен контрол, дефекти, магнитно-прахов метод. 
 
 

Д-Д12 

PROFINET - ЦИФРОВАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ  ЗА ПРОМИШЛЕНА 
АВТОМАТИЗАЦИЯ 

 
Пламен Лалков Рибарски 

ШУ „Епископ К. Преславски“, гр. Шумен 9700, ул. „Университетска“ 115 
 

Абстракт 
В тази разработката е направен анализ на един от сравнително новите 

комуникационни стандарти PROFINET (IEC 61158), който значително разширява 
функционалните възможности на обмяна на данни  и отговаря на широк спектър от 
изисквания за използване на интернет мрежите за автоматизация на производството. В 
зависимост от техническото предназначение на мрежите PROFINET са разгледани 
различните механизми на връзки между модулите и различните инструментални 
средства за проектиране и автоматизация на производството. Обърнато е внимание и на 
мрежовите компоненти на системата, комуникационно-програмното обезпечение, 
инвестиционната привлекателност, производителност и други показатели на системата, 
като е направено кратко сравнение с подобни  системи. 
 
Ключови думи: автоматизация на производството, индустриални комуникационни 
мрежи, PROFINET. 
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Д-Д13 

МУЛТИМЕДИЙНИ АВТОМАТИЗАЦИОННИ ПРОЦЕСИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА 
КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖОВИ КАНАЛИ 

 

Сунай Акифов Алиев, Пламен Лалков Рибарски 
ШУ „Епископ К. Преславски“, гр. Шумен 9700, ул. „Университетска“ 115 

 
Абстракт 

Индустрията за урбанизирана глобална автоматизация е в етап, където има 
основателна загриженост по отношение на сигурността при изграждане на системи за 
контрол, мониторинг и управление на интелигентните дигитални екосистеми. В статията 
са разгледани прототипи на дигитални екосистеми и автоматизираното им управление в 
реална и виртуална среда. Представени са основни типове мрежови и софтуерни атаки 
към мрежовата инфраструктура и комуникационните канали за управление. Представени 
са решения, които биха облекчили системите откъм работа, функциониране и 
изпълнение. Приложени са анализ и статистически данни от проведен експеримент. 
 
Ключови думи: дигитални екосистеми, софтуерни атаки. 
 

Д-П1 

РАДИОРЕЛЕЙНИ КОМУНИКАЦИИ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЦИФРОВИТЕ 
РАДИОРЕЛЕЙНИ ЛИНИИ 

 
Надежда Серкис Лазиян, Диди Желязкова Иванова, Мария Венциславова 
Романова, Красимир Атанасов Георгиев, Георги Серкис Лазиян и Николай 

Стоянов Димитров 
НВУ „Васил Левски, факултет „Авиационен“ 

 
Абстракт 

Разработването на нови технологии за производството на телекомуникационно 
оборудване и развитието на честотни ленти над 10 GHz коренно променя оборудването и 
структурата на радиорелейните линии. Съвременните цифрови радиорелейни линии 
дават възможност за създаването на високоскоростни канали за връзка, които поддържат 
предаването на всички типове трафик. 
 
Ключови думи: цифрови радиорелейните линии, оптични комуникационни линии 
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Д-П2 

ЦИФРОВИ РАДИОРЕЛЕЙНИ ЛИНИИ 
 

Диди Желязкова Иванова, Мария Венциславова Романова, Георги Серкис 
Лазиян, Николай Стоянов Димитров ,Надежда Серкис Лазиян и Красимир 

Атанасов Георгиев 
НВУ „Васил Левски, факултет „Авиационен“ 

 
Абстракт 

Съвременните радио релейни линии за връзка с пряка видимост дават възможност 
за предаване на телевизионни програми, стотици и хиляди телефонни съобщения и 
цифрови потоци на огромни разстояния. За такива информационни потоци са необходими 
широчини на честотната лента няколко десетки мегахерца и и съответно носещи в 
гигахерцовия диапазона. 
 
Ключови думи: цифрови радиорелейните линии, алгоритъм за изчисляване на 
радиорелейна линия 
 

Д-П3 

СЪВМЕСТНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА 5G КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА С 
КОГНИТИВНО РАДИО 

 
Калоян Орлинов Коев, Виктория Чавдарова Уручева, Ренета Танкова Тенчева 

 
Абстракт 

Повишените изисквания от потребителите на мобилни услуги с висока скорост за 
пренос на данни и развитие на мобилните широколентови комуникационни системи ще 
изискват допълнителен спектър, който да може да бъде достъпен в бъдещето. 

Когнитивното радио е нова технология, която има потенциала да срещне високите 
изисквания за наличност на радиочестотния спектър от мрежи пето поколение. В 5G 
комуникационните системи, проблемът за спектъра е един от най-важните. 

Радиостанциите, които са проектирани за 5G когнитивно радио са предназначени  
да бъдат софтуерно дефинирани устройства, които могат да доставят висок режим на 
поддръжка и осигуряват ефективно използване на радиочестотния спектър. 
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Д-П4 

OUTPUT AND POWER CHARACTERISTICS OF LLC RESONANT DC-DC 
CONVERTERS FOR PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS 

 

Georgi Petrov Terziyski1, Svetla Dimitrova Lekova2 
1University of Food Technologies - Plovdiv 

2University of Chemical Technology and Metallurgy - Sofia 
 

Abstract 
The output and power characteristics of different LLC resonant DC-DC converter 

configurations are obtained, which will inform the designer of the resonant converters, what is the 
type of LLC configuration, respectively the type of resonant circuit at a specific frequency 
distortion. In addition, for some of the LLC configurations under consideration, an output voltage 
higher than the power supply is obtained, and for them are plotted the curves of the  maximum 
power point (MPP) , indicating at what coordinates of the output voltage and output current, the 
converter under consideration (PV) will have maximum power. 
 
Keywords: LLC resonant DC-DC converters, photovoltaic applications. 

 

Д-П5 

ЕФЕКТ НА РАМАН И НЕГОВОТО ПРИЛОЖЕНИЕ В ОПТИЧНИТЕ 
КОМУНИКАЦИИ И МЕДИЦИНАТА 

 
Диди Иванова, Мария Романова, Георги Лазиян, Николай Димитров, Надежда 

Лазиян, Красимир Георгиев 
НВУ „Васил Левски”, факултет „Авиационен” 

 
Абстракт 

Спектростроскопията на Раман е спектроскопия базирана на нееластично 
разпръскване на монохроматична светлина, обикновено от лазер. Нееластичното 
разпръскване означава, че честотата на фотоните на монохроматичната светлина се 
променя при контакт с проба. Фотоните от лазера се абсорбират и се излъчват на 
обратно. Честотата на повторно излъчените фотони се увеличава или намаля в сравнение 
с честотата на излъчената монохроматична светлина. Това се нарича Ефект на Раман. 
Усилването на Раман е една от технологиите за усилване на сигнала в оптичните кабели, 
която не е била приложима докато не се е появила необходимата технология за нейното 
въвеждане. 
 
Ключови думи: Раман, спектроскопия, фотони, честота, оптични мрежи 
 



VII Национална студентска научна сесия по физика и инженерни технологии 

30 ноември –1 декември 2018 

 

- 32 - 

Д-П6 

РАЗВИТИЕ НА ОПТИЧНИТЕ КОМУНИКАЦИИ ОТ ОГНЬОВЕТЕ ДО ДНЕС 
 

Мария Романова, Георги Лазиян, Николай Димитров, Надежда Лазиян,  Диди 
Иванова, Красимир Георгиев 

НВУ „Васил Левски”, факултет „Авиационен” 
 

Абстракт 
Използването на светлина за комуникационни цели датира от античността. 

Повечето цивилизации са използвали огледала, факли или димни сигнали, за да предадат 
една информация. По същество същата идея е била използвана до края на осемнадесети 
век чрез сигнални лампи, флагове и други семафорни устройства. Идеята е била 
продължена по-нататък, по предложение на Клод Чапе през 1792 г., за предаване на 
механично кодирани съобщения на дълги разстояния (~ 100 км) чрез използване на 
междинни релейни станции, действащи като регенератори или ретранслатори на 
съвременния език. 
 
Ключови думи: оптични комуникации, съвременност, развитие, дълги разстояния   
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Секция Е «Астрономия и физика на земята» 

Е-П1 

МАГНЕТИТ В ДЕСНИТЕ ПРИТОЦИ НА РЕКА СТРУМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, БЪЛГАРИЯ 

 
Антон Сотиров1, Дана Малууд2, Сияна Савова3, Никола Пищалов1 

1Сдружение „Клуб Авангард“, Кюстендил; sotirov_anton@hotmail.com 
2College of Engineering, Department of Civil Engineering, University of Salahaddim 

3ТУ – Варна, ул. „Студентска“ № 1, 9010 Левски, Варна 
 

Абстракт 
Изследването дава данни за магнетита на шлих от тежки минерали, получен при 

промиване на седимента на десните притоци на река Струма на територията на община 
Кюстендил - реките Драговищица, Бистрица, Банщица и Новоселска. Под магнетит се 
разбира минералът, който силно реагира на обикновен магнит и може да бъде отделен с 
негова помощ от останалият шлих или седимент. Данните за процентното съдържание на 
магнетит от тежката фракция на седиментите на тези реки са придружени с данни за 
радиоактивността на водата, радиоактивността на магнетита и съдържанието на желязо 
във водата. Целта е да се натрупат данни във връзка със съобщаванията за установен 
афинитет на радиацията към железните оксиди и ръжда в различни съоръжения на 
ядрените централи, което води до тяхната амортизация и съответно до квалифицирането 
им като твърди радиоактивни отпадъци, Стоев, както и изследвания, които дават 
информация за радиоактивна магнетитна руда в САЩ или за използване на магнетита 
като сорбент на радиоактивни елементи от замърсени води. 
 
Ключови думи: магнетит, реки, радиоактивности, съдържание на желязо 
 
 

MAGNETITE IN THE RIGHT SIDE FLOWS OF STRUMA RIVER AT THE 
TERRITORY OF MUNICIPALITY KYUSTENDIL, BULGARIA 

 
This work represents first results from study of magnetic fraction of heavy minerals schlich, 

received after prospecting for gold into the sediment of Dragovishtitsa River, Bistritsa River, 
Banshtitsa River, and Novoselska River, Kyustendil Region, Bulgaria. The aim of the study is to 
collect and present data for the magnetic minerals in sediment of these rivers in relation with 
scientific publications about established affinity of radiation to iron oxides and rust in different 
equipments in nuclear plants, which cause their amortization and its becoming as solid radioactive 
waste. 
 
Keywords: magnetite, rivers, radioactivity, iron content 

mailto:sotirov_anton@hotmail.com
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Е-П2 
FORMING OF THE MOON 

 
Anton Sotirov1, Siana Savova2 

1Сдружение „Клуб Авангард“, Кюстендил; sotirov_anton@hotmail.com 
2ТУ – Варна, ул. „Студентска“ № 1, 9010 Левски, Варна 

 
Abstract 

The new in this hypothesis is the place of separation of the Moon from the Earth and facts 
in support of this hypothesis and its importance for the development of our planet and the life on 
Earth. The suggestion is that the Moon was divided from the Earth at the place of the cotemporary 
oceans is not quite possible for us, because the still melted and soft Earth would have filled in the 
gap where the crust was and moreover in case of dividing dough into two parts an extended part is 
formed, which connects both parts until the cutting which a result of the stretching forces. There is 
proof for this extended part of the Earth, where the Moon was divided and that is the first 
continent called Pangaea (some authors think that there were earlier continents existing such as 
Rodinia and Panotia, but we will hold on to Pangaea). The place of where the dividing happened 
can be seen on the Moon as well and that is the crater with the stripes called “Ejecta”, which gives 
the face of the larger part of the Moon’s surface. Most scientists think that at that place a huge 
amount of lava was ejected in the past. The extension of the Earth’s matter was so large that after 
the dividing for a long period of time the Moon’s matter could not gather in one piece of “dough” 
and the Earth still remains extended at the place of dividing in the equatorial zone. Even the after 
creation of the oceans they could not cover the extended part with water. Now days we can claim 
that thanks to the Moon we are able to enjoy the Earth in her present form as well as  the 
presence of land and the development of land`s creations due the good sister of our planet. At the 
place of division with the Moon on Earth the first man was born and first ancient civilizations had 
been developed. The deepest part of the Tetis Sea (the Pacific Ocean) probably had been the first 
water basin on our planet which had been the house of the first water life. Without a huge part of 
its bulk and weight the Earth began to cool quicker and the processes of the creation of crust and 
oceans as well as life on Earth accelerated. 
 
Keyword:  

mailto:sotirov_anton@hotmail.com
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Е-П3 

ПРЕЦЕНКА СТЕПЕНТА НА АНТРОПОГЕННОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЗА 
СВЛАЧИЩНИ ПРОЦЕСИ НА ПЪТ KNL2138 / II-62, КЮСТЕНДИЛ-

НЕВЕСТИНО / НОВ ЧИФЛИК-БЕСИН-ТЪРСИНО" ПРИ КМ 7+400, ОБЩИНА 
КЮСТЕНДИЛ 

 
Антон Сотиров1, Дана Малууд2, Нели Сивева3, Никола Пищалов1 

1Сдружение „Клуб Авангард“, Кюстендил; sotirov_anton@hotmail.com 
2College of Engineering, Department of Civil Engineering, University of Salahaddim 

3ХТМУ – София, бул. „Св. Климент Охридски“ № 8, 1756 Студентски комплекс, София 
 

Abstract 
The aim of the study is to be made assessment of what level the natural processes are 

reason for the land slide of the road and what is the level of human - anthropogene processes are 
the reason for them. As a result of the study was established that both natural and human 
processes and activities are the reason for activation of the landslide. Advise is figured out to be 
invluded vibro-sustainable profile of the road into investment design. 
 
Keywords: landslides, ground stabilization 
 

Е-П4 

ПРЕЦЕНКА СТЕПЕНТА НА АНТРОПОГЕННОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЗА 
СВЛАЧИЩНИТЕ ПРОЦЕСИ НА ПЪТ KNL1117 / I-Б, КЮСТЕНДИЛ-ПК 

КОНЯВО/ ДВОРИЩЕ-РЪЖДАВИЦА-ГЪРБИНО ПРИ КМ 0,0 ДО КМ 3,0, 
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ 

 
Антон Сотиров1, Дана Малууд2, Нели Сивева3, Никола Пищалов1 

1Сдружение „Клуб Авангард“, Кюстендил; sotirov_anton@hotmail.com 
2College of Engineering, Department of Civil Engineering, University of Salahaddim 

3ХТМУ – София, бул. „Св. Климент Охридски“ № 8, 1756 Студентски комплекс, София 
 

Abstract 
The aim of the study is to be made assessment of what level the natural processes are 

reason for the land slide of the road and what is the level of human - anthropogene processes are 
the reason for them. As a result of the study was established that both natural and human 
processes and activities are the reason for activation of the landslide. Advise is figured out to be 
included vibro-sustainable profile of the road into investment design. 
 
Keywords: landslides, ground stabilization, anthropogene activity 

mailto:sotirov_anton@hotmail.com
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Е-П5 

IMPROVED TRACKING OF MIXING LAYER HEIGHT BY THE SHORTEST PATH 
ALGORITHM 

 
M. Velizarova1, V. Danchovski2 

1Sofia University “St. K. Ohridski”, Faculty of Physics, margret_38@abv.bg 
2Sofia University “St. K. Ohridski”, Faculty of Physics, danchovski@phys.uni-sofia.bg 

 
Abstract 

The mixing layer height (MLH) is an important parameter in air quality modelling as it 
constrains the volume for pollutants dispersion. The mixing layer (ML) is also place where 
atmosphere exchange mass, heat, and momentum with the Earth’s surface so knowledge about ML 
is greatly valuable in verification of numerical weather prediction models. Therefore, increased 
popularity of ceilometers in retrieving of the MLH is not surprising. These low-cost LIDARs exploit 
vertical backscatter signal to determine MLH as it is related to vertical distribution of aerosol 
concentration – nearly constant within ML and significantly lower in the free atmosphere. Many 
LIDAR-based algorithms for MLH detection are already existed but most of them experience some 
problems when temporal evolution of MLH should be tracked.  Here we use a free available 
gradient detecting algorithm (STRAT) to infer possible candidates for MLH. These MLH candidates 
are used as vertices to build graphs and shortest path algorithm is applied on each graph to 
provide better tracking of MLH diurnal evolution, especially during the morning transition period. 

 
Keywords: mixing layer, lidar, aerosol, graph 
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Е-П6 

СЪДЪРЖАНИЕ НА РАЗСИПНО ЗЛАТО И МЕТАЛНИ НАХОДКИ В РЕЧНИТЕ 
ТЕРАСИ НА КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА 

Нели Сивева1,2, Христофор Скандалиев2, Антон Сотиров3, Калин Крумов1,2, 
Томислав Скандалиев2 

1Химикотехнологичен и металургичен университет – София 
2 Клуб за аерокосмически технологии “Зодиак”– Кюстендил 

3Клуб „Авангард”– Кюстендил 
e-mail: fori2ivanov@yahoo.com; sotirov_anton@hotmail.com 

 
Абстракт 

Настоящето изследване представя нови данни за спецификата на златното 
съдържание в съвременните руслови отложения на реките и в старите надзаливни тераси 
на Кюстендилска котловина. Разгледани са морфологията и химичният състав на 
самородното злато, открито в разсипите. Специално внимание е отделено на видовете 
техногенни находки от тежки метали в руслата на реките от региона и рисковете, които те 
крият за замърсяване на речните води и бреговете им. 

Ключови думи: Кюстендилска котловина, златоносни разсипи, минераложко изследване, 
техногенни отпадъци, антропогенно замърсяване, екология  

 

 

mailto:lusy_t@yahoo.com
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Секция Ж 
«Интердисциплинари науки и методика на обучението по физика» 

Ж-Д1 

ПРОФИЛИРАНЕ НА ВЕНТИЛАТОРНОТО СТЪПАЛО НА 
ТУРБОВЕНТИЛАТОРЕН ДВИГАТЕЛ 

 
Светомир Русев и Николай Кънчев 

НВУ „Васил Левски“, факултет „Авиационен“ 
 

Абстракт 
В настоящата разработка е представено профилирането на вентилаторното 

стъпало на двуконтурен турбовентилаторен двигател.  Прилага се закона за постоянната 
циркулация на потока пред входа на работното колело. За да се получат допустими 
стойностите на параметрите на стъпалото съществува линейно намаляване на енергията 
пренасяна посредством потока до първото стъпало. Прилага се свръхзвуково 
профилиране на  вентилатора. 
 
Ключови думи: Авиация, Полет, Двигател 
 

Ж-Д2 

ИЗУЧАВАНЕ НА ФИЗИЧНИТЕ ЯВЛЕНИЯ В КНИЖНОТО НАСЛЕДСТВО НА 
НАЙДЕН ГЕРОВ 

 

Елена Масленкова 
Физически факултет на Софийски Университет, гр. София, ул. „Джеймс Баучър“ 5 

 
Абстракт 

Още при създаването на първите самостоятелни класни училища в България – 
Копривщенското и Пловдивското, Найден Геров въвежда физиката в тях като 
самостоятелен учебен предмет и започва да я преподава на български език. Найден Геров 
се заема и с изключително тежката и сложна за това време задача да напише пръв 
учебник по физика и то на говоримия по онова време български език с желанието му да го 
опази от навлизането в него на ненужни чужди думи. През 1849 г.отпечатва „Извод от 
физиката “, част първа. Една година по – късно той завършва и втората част, която обаче 
по неизвестни причини, остава неотпечатана. 

Според Н. Геров всичко в природата е ясно и обяснимо. Съществуват само явления и 
закономерности между явленията, а не намеса на божествени сили. 
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Ж-Д3 

ИЗСЛЕДВАНЕ ЕКСПОЗИЦИЯТА НА ШУМ В ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ ОТ 
МАШИНОСТРОИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ 

 
Кремена Куцева, Огнян Сливаров 

Пловдивски университет Паисий Хилендарски, ул. Цар Асен 24, 4000 Пловдив 
 

Абстракт 
За намаляване вредното въздействие на шума върху човешкия организъм е 

необходимо задълбочено познаване на същността, методите за измерване и отстраняване 
на това явление. 

Служителите в машиностроителната индустрия са подложени на шумово 
натоварване с променлив характер на шума. 

Познаването на основните източници на шум и тяхната структура позволяват да се 
вземат ефективни мерки за тяхното отстраняване. 

 
Ключови думи: шум, експозиция на шум, еквивалентно ниво на шума 
 

Ж-Д4 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧНИТЕ ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА – 
ОСВЕТЕНОСТ 

 

Румяна Говедарова, Огнян Сливаров 
Пловдивски университет Паисий Хилендарски, ул. Цар Асен 24, 4000 Пловдив 

 
Абстракт 

За да се даде възможност на хората да изпълняват зрителните си задачи ефективно 
и прецизно, трябва да се осигури подходящо и задоволително осветление. То може да се 
осигури чрез дневно (естествено) осветление, изкуствено осветление или чрез 
комбинация от двете. 
 
Ключови думи: осветеност; осветление; работно място 
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Ж-Д5 

ЕВРИСТИЧНИ ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКА В ТРУДОВЕТЕ НА ДЬОРД ПОЙА 
 

Калин Ангелов1, Фисник Ходжа2 
1СУ св.Климент Охридски – Физически факултет, гр.София, бул.Дж.Баучер 5, 

kalin_angelov_mat@abv.bg 
2СУ св.Климент Охридски – Физически факултет, гр.София, бул.Дж.Баучер 5, 

fisnikahoxha@yahoo.com 
 

Абстракт 
Дьорд Пойа (Pólya György 1887-1985) се счита за основоположник на съвременните 

изследвания на евристичните методи в природо-математическите науки. Разработвайки 
евристични методи за решаване на задачи, основно в областта на математика, той дава и 
множество физични интерпретации както и редица интересни задачи по физика от 
разделите механика, оптика и др. В настоящия труд разглеждаме корпус от тези задачи от 
следните неговите произведения: „Математическото откритие”, „Как се решава тази 
задача” и „Математиката и правдоподобните разсъждения”. Направен е опит да се дадат по 
– съвременни интерпретации и приложения при реализирането на методи за евристично 
обучение. 
 
Ключови думи: Евристика, евристична задача, физични задачи, физическа математика, 
методика на обучението по физика, педагогика, психология. 
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Ж-П1 

РАБОТА С ИНТЕРАКТИВНИ СИМУЛАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО „ЧОВЕКЪТ И 
ПРИРОДАТА” И „ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ” 

 
Стефан Петров1,2 

1199 ОУ „Св. Апостол Йоан Богослов”, гр. София 
2ИМБ-БАН, гр. София 

 
Абстракт 

Бурното технологично развитие през последните десетилетия наложи 
необходимостта от внедряване на компютърни програми, които да задоволят 
образователните потребности на учениците. Преодоляването на основните трудности, 
свързани преди всичко с абстрактния характер на учебното съдържание по „Физика и 
астрономия” и раздел „Физични явления” към предмета „Човекът и природата” е 
възможно само чрез богато онагледяване и достъпно изложение на учебния материал. 
Целта на настоящия доклад е да представи нашия опит в използването на интерактивни 
симулации в учебния процес и полезността от тяхното прилагане. Резултатите от 
проведената анкета сред учащите и наблюденията върху тяхната концентрация и 
удовлетвореност в хода на учебния процес показват, че този подход не само допринася за 
дълготрайно запаметяване на учебния материал, но предоставя отлична възможност за 
усъвършенстване на индивидуалните  умения на всеки ученик. 
 
Ключови думи: интерактивни симулации, методика на обучението по „Физика и 
астрономия” и „Човекът и природата” 
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Ж-П2 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА АНТИОКСИДАНТНИТЕ СВОЙСТВА НА ПОЛИФЕНОЛЕН 
КОМПЛЕКС ОТ КРЪВЕН ЗДРАВЕЦ (GERANIUM SANGUINEUM, L.) ЧРЕЗ 

ЛУМИНЕСЦЕНТЕН МЕТОД 
 

Е. Павлова1, Н. Миланова1, Л. Симеонова2, Ю. Серкеджиева2 
1Физически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, 
бул. „Джеймс Баучър“ No 5, 1164 София, България, 

2Институт по Микробиология „Стефан Ангелов“, БАН, 
ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 26, 1113 София, България 

 
Кръвният здравец (Geranium sanguineum, L.) е описан като медицинско растение от 

хилядолетия. Съдържащите се в него флавоноиди и техни производни, могат да 
стабилизират и стимулират антиоксидантната защита на организма, да неутрализират 
реакциите на свободно-радикално окисление и натрупването на активни форми на 
кислорода (АФК), водещи до състояние на окислителен стрес и патологии. 

Беше направена оценка на луминисцентния отговор от системи за генерация на 
свободни радикали и АФК, при добавяне на разтвор на полифенолен комплекс, изолиран 
от кръвен здравец; бяха изчислени константите на инхибиране и сравнени със стойности 
за стандартни антиоксидантни вещества (витамини С и Е). 

Ефектът на комплекса беше проследен в следните буферни ex vivo системи, при 
физиологично рН 7.4 и рН 8.5 - киселинност на средата, благоприятстваща реакциите на 
радикалообразуване, при 37°С, с помощта на метода активирана хемилуминисценция и 
използване на сонда луцигенин: 

1) химична, с реактив на Фентън (H2О2-FeSO4) – за генерация на хидроксилни 
радикали (.ОН) 

2) химична, с окислител водороден пероксид (H2О2) 
3) химична, с източник на железни йони Fe2+ (FeSO4) 
4) химична (NAD.H-PhMS), за генерация на супероксидни радикали (О2-) 
В системата с реактив на Фентън, полифенолният комплекс проявява много силен 

антиоксидантен ефект, когато е приложен в 10-кратно по-висока от референтната доза, 
който обаче бързо се изчерпва във времето. 

Във всички изследвани моделни системи, комплексът проявява антиоксидантни 
ефекти с порядък по-слаби, в сравнение със стандартни антиоксидантни като витамините 
С и Е. 

Най-ефективен и със стабилно действие във времето е полифенолният комплекс 
прилаган в референтна доза (0,1 мг/мл) срещу супероксидните радикали (Система 4) и 
като хелаторен агент за Fe2+ (Система 3). 
 
Ключови думи: антиоксиданти, активни форми на кислорода, окислителен стрес, 
полифеноли, кръвен здравец 
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7+400, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ 
Антон Сотиров, Дана Малууд, Нели Сивева, Никола Пищалов 

35 

ПРЕЦЕНКА СТЕПЕНТА НА АНТРОПОГЕННОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЗА СВЛАЧИЩНИТЕ ПРОЦЕСИ НА 
ПЪТ KNL1117 / I-Б, КЮСТЕНДИЛ-ПК КОНЯВО/ ДВОРИЩЕ-РЪЖДАВИЦА-ГЪРБИНО ПРИ КМ 0,0 
ДО КМ 3,0, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ 
Антон Сотиров, Дана Малууд, Нели Сивева, Никола Пищалов 

35 

IMPROVED TRACKING OF MIXING LAYER HEIGHT BY THE SHORTEST PATH ALGORITHM 
M. Velizarova, V. Danchovski 

36 

СЪДЪРЖАНИЕ НА РАЗСИПНО ЗЛАТО И МЕТАЛНИ НАХОДКИ В РЕЧНИТЕ ТЕРАСИ НА 
КЮСТЕНДИЛСКА КОТЛОВИНА 
Нели Сивева, Христофор Скандалиев, Антон Сотиров, Калин Крумов, Томислав Скандалиев 

37 

Секция Ж «Интердисциплинарни науки и методика на обучението по физика»  

ПРОФИЛИРАНЕ НА ВЕНТИЛАТОРНОТО СТЪПАЛО НА ТУРБОВЕНТИЛАТОРЕН ДВИГАТЕЛ 
Светомир Русев и Николай Кънчев 

38 

ИЗУЧАВАНЕ НА ФИЗИЧНИТЕ ЯВЛЕНИЯ В КНИЖНОТО НАСЛЕДСТВО НА НАЙДЕН ГЕРОВ 
Елена Масленкова 

38 

ИЗСЛЕДВАНЕ ЕКСПОЗИЦИЯТА НА ШУМ В ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ ОТ МАШИНОСТРОИТЕЛНАТА 
ИНДУСТРИЯ 
Кремена Куцева, Огнян Сливаров 

39 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧНИТЕ ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА – ОСВЕТЕНОСТ 
Румяна Говедарова, Огнян Сливаров 

39 

ЕВРИСТИЧНИ ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКА В ТРУДОВЕТЕ НА ДЬОРД ПОЙА 
Калин Ангелов, Фисник Ходжа 

40 

РАБОТА С ИНТЕРАКТИВНИ СИМУЛАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО „ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА” И 
„ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ”      Стефан Петров 

41 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА АНТИОКСИДАНТНИТЕ СВОЙСТВА НА ПОЛИФЕНОЛЕН КОМПЛЕКС ОТ 
КРЪВЕН ЗДРАВЕЦ (GERANIUM SANGUINEUM, L.) ЧРЕЗ ЛУМИНЕСЦЕНТЕН МЕТОД 
Е. Павлова, Н. Миланова, Л. Симеонова, Ю. Серкеджиева 

42 
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