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СПРАВКА 

за научните и приложни приноси, съдържащи се в публикациите на гл.ас.д-р инж. Росен Петров 

Спиров, 

представени за заемане на академичната длъжност „доцент” в П.Н.5.3 

 

1. Научни приноси 

А1. Разработен е математически модел на Калманов филтър като рекурсивна система за 

проследяване, предназначена да определя разстояние, скорост и ускорение на обект в 

даден момент на базата на измерване на тези величини с ТВ камера и FPGA базирана 

технология, работеща в реално време. Проследяващия Калмановия филтър се 

разглежда като инвариантна във времето линейна система, описвана математически с 

три вида променливи: входни, изходни и променливи на състоянието. Предложен е 

алгоритъм и е реализиран Калманов филтъра във FPGA с хардуерно описание на VHDL. 

Изчислителната архитектура е изследвана и следи измерими обекти, например 

разстоянието, измерено от камерата с Калмановия филтър за съпровождане, като 

състоянията на даден обект са компоненти на вектора на състоянието, което определя 

навигацията в реално време. 

А2. Представен е алгоритъм и методика за откриване на обекти, реализирана с FPGA 

посредством VHDL описание. Тя се основава на откриване на зависимости и филтриране 

на изображението. Алгоритъмът се реализира и софтуерно в средата на MATLAB за да 

се оцени ефективността му и провери неговата ефективност. 

 

А3. Представен е теоретично и е експериментиран нов алгоритъм за обработка на 

изображения, съобразен с особеностите на FPGA архитектурата за работа в реално 

време, чрез ново представяне на обектите посредством създаване на пирамидални 

графи. Тази особеност повишава различимостта в обхванатото пространство. 

 

А4. Оценени са различните подходи за откриване и проследяване на динамични обекти 

на основата на  белези и на основата на цветове. Подходът с белези изисква повишена  

изчислителна мощ и ресурси памет. Въпреки, че в сравнение с други методи този дава 

по-висок процент точност, той не е подходящ за устройства с електрически ограничения. 

Морфологичното филтриране се прилага за редуциране на некоректните резултати. 

Представена е методика с която се открива и маркира всяка свързана област от открити 

пиксели в изображението за разпознаване на образи,като откритите региони с голяма 

площ се считат за част от обекта. Центърът на всяка област се изчислява и се определя 

нейното местоположение. Информацията за пикселите от обекта модифицира YUV 



цветовото пространство. Алгоритъма се реализира хардуерно, като е постигната 

прецизна точност и висока скорост при откриването и проследяването на обекти, 

 

 
А6. Представен е математическия модел за формиране на стереопоток с 2 камери. В 
математическия модел е заложено съвместяване на получения стереопоток със 
стереосъпоставяне и изчисляване на 3D координатите за намиране на 
пространственните данни за сцената от 2 камери. В модела е заложена възможност за 
завъртане на изображението под ъгъл. Моделът използва дискретна функция на сумата 
на яркостите по протежение на редовете в изображенията. С използване на  стерео 
метод е получена по-голяма информативност за сцената на  изображението в 
дълбочина. На основата на представените математичен модел е проектирана разширена 
блок-схема на ТВИС  за определяне параметрите на динамичните обекти и 
проследяване на динамиката на обекти. 
 
А7. Направен е анализ и е предложена методика за проектиране на телевизионна 
следяща системи, предоставяща възможности за определяне параметрите на 
относителното движение на зададен обект спрямо ТВ система. Направен е теоретичен 
анализ на преобразуването на видеоинформацията и са дефинирани критериите и 
етапите на обработка на видео изображението. Създадена е блок=схема на блоковете 
на ТВИС. 
 
А8. Получена е дълбочинна информативност на изображението с  повишена способност 
за откриване на динамични обекти при динамичен фон и рязък спад на вероятността за 
лъжлива тревога. Постигната е панорамна информативност на изображението в 
дълбочинна, което създава  визуална проспекция за реалност на наблюдаваните обекти. 
Предложен е бинокулярен модел на базата на модифицирана стерео ТВИС , която 
реализира успешно представените алгоритми на основата на FPGA и работи в реално 
време. Постигнато е съществено разширяване на динамичния диапазон на работа на 
оптоелектронните преобразуватели на база поелементно съвместяване на 
изображенията. Тази концепция чувствително повишава вероятността за откриване на 
обекти при динамичен фон и вероятно изследванията в тази насока биха имали 
интересно развитие и резултати. 
 
В3. Съставени са алгоритъм за определяне траекторията на движение на динамични 

обекти и структурна схема на двуканална система за регистриране и обработка на видео 

информация. За оценка на ефективността на алгоритъма е направено моделиране в 

програмната среда MATLAB и е проследена трансформацията на видео информацията 

във времето чрез изменението на параметрите осветеност и дисперсия. 

 

С1. Докладът представя нов поглед на основополагащи принципи от анатомията, 
процесите формиращи зрителния тракт и интерпретацията на зрителната информация. 
Анализа акцентува върху особеностите на зрителната система при човека и 
възможностите за изграждане на системи с изкуствено зрение с по-голяма 
информативност на формираното изображение, както и неговата обработка и 
разпознаване. Изградена е концепция и модел на ТВ измервателна система, 
предназначена за наблюдение и проследяване на обекти. На основата на заложен 
стерео метод е получена повишена информативност за изображението в дълбочина, 



неговата обработка, разпознаване и интерпретация.  В представения проект е развита 
опростена архитектура, генерираща компенсация на изменението в движението и 
динамиката на наблюдавания обект чрез реакция по принципа на невронна реакция с 
генериране на управляващи PWM ширинно модулирани импулси. Използваното решение 
е базирано на еднослойна невронна структура и процес на обучение.    
 

С2. Създаден е алгоритъм за FPGA за реализиране процесите на откриване, 
проследяване динамиката на обектите и определяне параметрите на техните движения. 
Проведените експериментални изследвания на ТВИС подчертават висока 
работоспособност и надеждност на използвания математичен модел. 
Създадена е паралелна хардуерна изчислителна архитектура на основата на FPGA за 
цифрова обработка на изображенията по представения алгоритъм, откриване и 
определяне параметрите на динамичните обекти.  
Разработена е интелигентна система “Explorer” с паралелна изчислителна структура, 
работеща в реално време с цифрова обработка на изображенията за експериментални 
изследвания и реализация на алгоритми за управление и навигация.  
 
С4 Докладът дискутира проблематиката на безжичните мобилни мрежи, които работят 
без централизиран контрол и стационарна инфраструктура,  известни като ad hoc мрежи. 
Тъй като те първоначално са използвани само за военни цели, днес имат широк кръг 
комерсиални приложения. Резонно изниква въпроса за компрометиране на сигурността 
на мрежовия информационен обмен и за военни цели. 
В настоящия доклад са разгледани някои аспекти на сигурността по отношение на 
информационния обмен и маршрутизиращите протоколи. Докладът дискутира основните 
компоненти на информационната сигурност при мобилни ad hoc мрежи и комплекс от 
мероприятия за изпълнение насочени към удовлетворяване на изискванията за: 
достъпност, цялостност, автентификация, конфиденциалност и невъзможност за отказ. 
Посочват се две основни направления за защитата от действия за компрометиране на 
информационната сигурност -превантивна дейност - прилагане на механизми за защита 
от компрометиращо действие; и установяване на компрометиращото действие и 
предприемане на мерки за неговото неутрализиране. Използваните протоколи при 
мобилните ad hoc мрежи са уязвими от гледна точка на сигурността на информацията. 
Посочена е една от  основните причини за този недостатък с факта, че топологията на 
разглежданите структури се променя динамично. Доклада слага акцент върху 
маршрутизиращите протоколи за осигуряване на информационната сигурност. 
 

 

2. Научно-приложни приноси 

 

А5. Анализирани са методите за получаване на обемни изображения, тъй като те 
притежават по-голяма информативност и позволяват интегрално да се оцени 
информацията, при процесите на обследване и взимане на бързи и ефективни решения 
в екстремални условия за работа в реално време и съвместяване на изображения с 
различна физична природа. Разработката дава възможност за усвояване на базови 
познания и опит и обучение по програмиране и проектиране с езици за хардуерно 
описание VHDL, или Verilog изпитвания на различни алгоритми за цифрова обработка на 
изображения и модели на поведение с езиците за хардуерно описание VHDL, Verilog, др. 
 



В1. Разгледани са стъпките на създаване на VHDL софтуер и имплементирането му в 

FPGA SPARTAN3 на Xilinx. Така проекта се превръща от софтуер в реално работещ 

цифров хардуер. Тъй като FPGA е програмируема архитектура, то създаденото 

устройство само по себе си има уникален характер и работи не в машинно, а в реално 

време и то с висока скорост и ниска консумация на енергия. Проекта дава възможност за 

усвояване на базови познания и опит и обучение по програмиране и проектиране с езици 

за хардуерно описание VHDL, или Verilog на студенти от технически дисциплини, 

комуникации и програмиране, работа с продукти на Xilix, както и широк кръг приложения. 

В2. Представен и изследван е математически модел и алгоритъм за стъпково 
управление на скоростта и посоката на движение, реализиран с FPGA, а за реализиране 
корекцията на траекторията на движение е заявен разработен самообучаващ се блок за 
преодоляване на препятствия реализиран като еднослоен неврон Фукушима. Теоретично 
е обоснован принципа на интелигентно управление на базата на вградена IP 
микропроцесорна архитектура с цифрова обработка на изображенията и тяхната 
интерпретация на базата на измервания, логическа обработка и издаване на команди 
чрез PWM блокове за 4 канално стъпково независимо задвижване. Така се  реализира 
поведенческо позициониране спрямо зададен обект и зададено оперативно действие, 
като проследяването му  в реално време. 
 
В4. Статията има обзорен характер относно използването на комуникационни методи и 
устройства за целите на подводни наблюдения и изследвания с роботи. Съвременните 
варианти на подводните телеуправляеми роботи са оборудвани с локатори за страничен 
обзор, лазерни скенери, като типа Westinghouse SM 2000 SS с интегриран GPS приемник 
за прецизно позициониране (Saxena). Тук с особена важност трябва да подчертае 
навлизането и приложение на стереовизионни камери. Едно от ограниченията, които 
дефинират максималната работна дълбочина на РДУ е именно загубата на информация, 
което се изразява във влошаване на качеството на видеоизображенето при много дълги 
тетери. Основния проблем в системата за подводна телевизия с обработката на 
видеосигнала е освобождаването на долната честотна лента – до 100kHz, като 
същевременно носещата честота на модулирания видео сигнал да не надхвърля 10MHz. 
Търсеното решение може да се базира на използване на принципите за честотната 
модулация и демодулация. Понасточщем прилагането на съвременно технологично 
оборудване използва тенденциите в бордното оборудване в системите за навигация. 
 
Б5. Разработката има изцяло приложен характер с широк кръг на приложение. 
Предоставя възможности за обучение на студентите за програмиране на С, Асемблер, 
свързване на датчици и тяхното софтуерно управление. Преимушества са: 

 гъвкаво управление на на набор перисталтични помпи. 

 препрограмиране с компютър по комуникационен канал. 

 икономически изгодно с широк спектър приложения 
Статията представя електронна система с микропроцесорно управление за прецизно 
дозиране на лекарства и течности и приложение в областта на фармацията, 
промишленост, домакинства, т.н. 
 
В6. Доклада има научно-приложен характер. Теоретично и надлежно е представено 
изследването на термичния процес и неговите компоненти. Проектиран и реализиран е 
опитен образец на индукционна нагревателна система. Важна роля в процеса на 
нагряване играят компонентите-специфичната проводимост, магнитната проницаемост 



на обработвания материал и работната често, регулираща дълбочината на нагряване, 
респективно ВЧ се загряват основно повърхностите на материалите, но НЧ се нагрява 
целия обем на елемента.Процеса се влияе от разстоянието от бобината до нагрявания 
елемент колкото по- голямо е то, толкова по-слаб ще е процеса на нагряване за сметка 
на разсейваната магнитна енергия. Основния блок  на разработената система за 
индукционно нагряване е индукционния товар –нагревателя. За експерименталните цели 
е използвана ТВ измервателна система за спектрално дистанционно определяне на 
температурата. Таблично се задават eталонни коефициенти за цветовите нюанси за 
цифрова обработка на изображението на обекта и неговото разпознаване. Следва 
определяне съответствието на цвета и температурата в  средата на MATLAB. 
 
С3. Доклада има научно=приложен характер. Целта на тази статия е създаване на модул 
с FPGA и DSP, специално проектиран за цифрова обработка на топловизионни 
изображения в инфрачервения спектър на наблюдение за митнически контрол и борба 
срещу тероризма. Доклада представя една реализация на ТМВС с FPGA Cyclone2 и 
борда Altera DE2 за цифрова обработка на изображения и ТВ измерване. ТМВС 
представя възможност за премахване артефакти от ниска различимост на обектите при 
дъжд, облаци, дим, сенки, случайни 
осветявания, др. 
 
С5. Статията представя разработка на ТВ система за подводни наблюдения чрез 
дистанционно управление и навигация на подводен робот. Проекта отразява 
спецификата на подводната среда, течения, осветеност, дълбочина, налягане и др. 
Направен е анализ на особеностите и техническите изисквания към системите за 
подводна телевизия, проблематиката и съществуващите конструктивни решения. Като 
основен проблем в системите за подводна телевизия се очертава обработката на 
видеосигнала и отражението на комуникационния канал за връзка между двете звена - 
подводния апарат и кораба. Реализирано е конкретно конструктивно решение на ТВ  
система за подводна телевизия с ДУ за навигация. 
 
 
 

Съставил:………………………………. 
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