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Б9 V. Va1chev, L.Bekyarov, Е. Dimitrova, Измервателен преобразувател с

Б10 

усредняване на импулсно-модулирани пара«етри и сигншzи с пряко 

(непосредственно) преобразуване, Sozopol, 2005, стр. 144-150 
Kolev J. N., N.R.Nikolov, Dimitrova Ek. N., S.Y. Valev, V. V. Nikolaev, Design and 

investigation of automatic amplitude control circuit for voltage controlled oscillators, 
The Eleventh International Scientific and Applied Science Conference "Electronics 
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Приносите в научните трудове от група Б са формулирани в следните области: 

1. Компютърен анализ в активното обучение по Електроника

( 2 публикации - БЗ, Б4)
2. Анализ на тестопригодност и диагностируемост на аналогови електронни схеми

(1 публикация- Б5)
3. Анализ и моделиране в измервателната електроника

(4 публикации - Бl, Б6, Б7, Б9)
4. Анализ и моделиране в микроелектронната схемотехника

( 1 публикация - Б 1 О)
5. Анализ и моделиране на силови електронни преобразуватели

(2 публикации- Б2, Б8)
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Списък

на публикациите, извън групата равностойни на монография, общо 18 броя 

Гоvпа В 
Пvбликации в чvжбина, 5броя 
Valchev У. С., А. St. Marinov, E.N. Dimitrova, Self powered current acquisition 

system with wireless data transfer, IEEE 2013 36th lntemational Convention on 
[nfonnation and Communication Technology, Electronics and Microelectronics 
(M[PRO), Croatia Opatija, 20 Мау- 24 Мау 2013, РР 121- 125 
Dimitar М. Kovatchev, Ekaterina N. Dimitrova , Vencislav с. Valchev-

Computer-Aided Engineering with the help of ORCAD, XLII lntemational Scientific 
Conference on lnfonnation, Communication and Energy Systems and technologies, 
ICEST 2007, 24-27 June 2007, Ohrid, Macedonia, рр. 807-81 О 
Valchev V. С., Е. N. Dimitrova, S. Т. Barudov 'Calculating Eddy currents ;п 
magnetic components Ьу а General Environment for the Treatment of Discrete 
ProЬlems ', 13th Intemational Symposium on Power Electronics - Ее 2005, Novi 
Sad, Serbia and Montenegro, November 2-4, 2005, Т3-2.3, РР. 1-5. 
Valchev V. С., Е. N. Dimitrova, 'General Environmenl for the Treatment of 

Discrete ProЫems (GETDP) - ап effective tool for solving electromagnetic 
proЫems ·, Acta Universitatis Pontica Euxinus - Intemational Scientific Journal, 
Russia, Romania and Bulgaria, Vol. 5, No 2, РР. 134-139, 2005. ISSN 1312-1669 
Kovachev D., V. Valchev, Ek. Dimitrova, Algorithm And С++ Program For CCS 
OF Binary Sequences With Rimary Lenghts, XXXIX Intemational Scientific 
Conference on Infonnation, Communication and Energy Systems and Technologies, 
ICEST' 2004, Bitola, Macedonia, 16-19 June, Volume 2, рр 745-747 

Публикации в списания, общо 2 броя 
Димитрова Е., Активно обучение на студентите по електроника, Годишник 
на ТУ-Варна, том2, ТУ-Варна 2013, ISSN: 1311-896Х, стр. 69-75 
Йорданов А., Димитрова Е., Милев А., Влияние на времето на живот на 

неосновните носители в монокристален сwтиций върху електрическите 
napawempu на соларните елементи, Годишник на ТУ-Варна, том 3, ТУ-Варна 
(под печат) 2013 
Пvбликации в сборници с доЮlади, общо 11 броя 
Димитuова Е., Преглед на подходите за обучение на студентите по

аншюгова електроника за повишаване на нивото на разбиране, СБОРНИК

НАУЧНИ ДОКЛАДИ "Принос за развитие на технологичен предnриемачески 
дух и насоче-ност на инженерните изследвания към развитие на икономика, 
базирана на знание и иновации" Колор Принт, Варна, 2014, ISBN 978-954-760-
316-5, стр 21-26
Вълчев В. Ц., ТТ. В. Янков, Е. Н. Димитuова, 'Изследване на статична 
електрическа спирачка за ветрогенератор ', Енергиен Форум 2013, ,,Св. Св. 
Константин и Елена" гр. Варна, 12 - 15 юни, 2013 
Димитuова Е., Т. Папанчев, В. Вълчев, Проектиране на .магнитни
компоненти в среда ORCADIPSPICE, Трети международен научен конгрес, 
ТУ- Варна, 04-06 октомври, 2012, том 2, стр. 185-190. 
Димитрова Е., Л. Бекяров, Д. Ковачев, Избор на операционни усилватели и 
техтште PSPICE модели за специфични приложения, Трети международен 

,- / 

3 



4. 

5. 

Документи на гл. ас. д-р инж. Екатерина Николова Димитрова, 
атедпа т ,, - апнаК, Е 'М ТУ.В 

научен конгрес, 50 години ТУ- Варна, 04-06 октомври, 2012, том 2, стр. 191-
196 

В12 Янков П., Е. Димитрова, В. Вълчев, Изследване на времето за спиране на 

ветрогенератор с електрическа спирачка, Трети международен научен 
конгрес, 50 години ТУ- Варна, 04-06 октомври, 2012, том 3, стр. 249-252. 

В13 Ковачев Д. М., Димитрова Е. Н., Повишаване на качеството при обучение по 
компютърно проектиране в електрониката, VШ Международная конференция 
,, Стратегия качества в промышлености и образовании", 8-15 июня 2012, 
Варна, Болrария, том I, стр. 190-192 

В14 Georgi В. Georgiev, V. С. Valchev, Ek. Dimitrova, О. О. Yudov, 'FEM analysis of 
Eddv current losses in round wires ', Electronics'04, Sofia,Bg., оо.346-351 

В 15 Dimitrova Ek. N., N.R.Nikolov, V.J. Borisov, Practical approches in case of 

editing and creation of symbols in the gra:fic editor of the "Microsim Design Lab ", 
The Eleventh International Scientific and Applied Science Conference "Electronics 
ЕТ'2002, Sozopol, Bg, September 25-27, 2002, Proceedings of the conference, 
book3,oo.49-54 

В16 Цеков Ив., В.Борисов, Ек. Димитрова, Периодичен дискретен модел на 
преобразувателни схеми, ЮЧННПК Електронна техника- ЕТ'95, Созопол, 27-
29 IX l 995r, стр.134 -149 

В17 Цеков Ив., В.Борисов, И. Булиев, Ек. Димитрова, Симулатор на сшюви 
електронни схеми, ЮЧННПК Електронна техника- ЕТ'95, Созопол, 27-29 IX 
1995r., стр 140-145 

В18 Димитрова Ек., Ем. Беков, в. Борисов, Локализация на многократни 

неизправностив линейни аналогови аналогови схеми, III национална научно-
приложна конференция ЕТ'94, Созопол, 28- 30 IX 1994r. Стр.15-20 

Автореферат на защитена дисертация, 1 брой 

В19 „Разработване на подходи за автоматизирана диагностика на аналогови 
електrюнни схеми в сvеда на универсални схемнu cuмvлamovu" 

Списък на vчебници и учебни пособия, общо 2 бооя 

Г1 Д. Ковачев, Е. Димитрова, Автоматизирано проектиране на електронна 
апаратура, Учебно пособие, ТУ-Варна, ISBN-1 О: 954-20-0365-Х, 2006 

Г2 Гигов Хр., Д. Юдов, В. Вълчев, П. Генов, Е. Беков, Й. Колев, А. Георгиев, Н. 
Георгиева, Е. Димитрова, Н. Николов, Л. Бекяров, А. Йорданов. "Методични 
указания за Държавен изпит и Дипломна работа за спецuаrщост 
"Електроника" под обща редакция на доц. Д-р инж. Хр. Гигов, ТУ-Варна, 
ISBN-10: 954-20-0327-7, 2005 

Приносите в научните трудове от група В са формулирани в следните области: 
1. Алгоритми и програми за моделиране, анализ, обработка и 

диагностика на електронни схеми 
(5 публикации- [В5], [ В 15], [В16], [ Bl 7], [ В18] 

2. Компютърно проектиране на магнитни компоненти за силови
електронни преобразуватели
(4 публикации -[В 10], [ ВЗ], [В4], [ В14)

3. Моделиране и анализ на електронни системи за управление, 
измерване и преобразуване на електрическа енергия 
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( 4 публикации - [В9], [ В 1 ], [В 12], [ В7]) 
4. Методика на обучението в аналоговата и цифровата електроника

(5 публикации- [Вб], [ В8], [Bl 1], [ ВIЗ], [ В2])

Група (Г) включва 2 учебни пособия, издания на ТУ-Варна.

Следват резюметата на отделните публикации в групите. 
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Група Б. Публикации, равностойни на монография 

тема " АНАЛИЗ НА ЕЛЕКТРОННИ СХЕМИ в СРЕДА НА УНИВЕРСАЛНИ 

СИМУЛАТОРИ'' 

Публикации в чужбина, 2 бр. 

[Бl]. Bekiarov L. 1, Е. N. Dimitrova, Valchev V. С., Measuring Pulse-vvidth demodulatoг 
и1it/1 direct conversion, 13th Intemational Symposium on Power Electronics - Ее 2005, Novi 
Sad, Serbla and Montenegro, November 2-4, 2005, ТЗ-2.3, рр.1-5. 

Измервателен широчинно импулсен демодулатор с пряко преобрзуване 

Силовите електронни преобразуватели (СЕП) са един от основните блокове, 
изграждащи съвременните индустриални електронни устройства. Те намират 
изключително широко приложение в електрическите задвижвания, 
електротехнологичните устройствата, генерирането и разпространението на 
електрическа енергия и др. Основен блок на всеки СЕП е неговото управление. 

Докладът разглежда специализирана електронна схема част от структура за 
управление на СЕП. Разгледаната електронна схема представлява демодулатор, 
посредством който може да бъде реализирана обратна връзка, даваща информация на 
управляващата схема относно импулсите, контролиращи електронните ключове при 
използване на широчинно импулсна модулация (ШИМ).

Разгледана е конвенционална схема за реализиране на демодулатора. В 
основната схема е интегратор с принудително нулиране. За схемата е направен пълен 
анализ, като са изведени зависимостите, описващи адитивните и мултипликативни 
грешки в схемата. 

Предложена е нова подобрена схема за реализация на демодулатора. 
Предложената схема използва независимо нулиране. Анализирани са източниците на 
грешка в схемата като е направено сравнение с разгледаната конвенционална схема. 
За двете схеми на база на изграден модел и симулация в ORCAD PSPICE са изведени 
и сравнени относителни грешки. Установена е малка грешка в предложената 
измервателна схема. 

Представени са аналитични изрази за изходното напрежение на интегратора във 
функция на времето и времезадаващите елементи. Показани са времедиаграмите на 
изследвания широко импулсен демодулатор. Представена е принципна схема на 
реална схема, реализираща предложения принцип. 

Докладът е разработен в рамките на научноизследователски проект NA ТО Research 
Prograмme, Project RIG.918.482. 
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[Б5]. Gadjeva, Е., Е. Dimitrova, D. Shikalanov. Computa-Aided Test Set Selection in 

Analo,r;; Ci1·cuit Diagnosis, Annual Jorunal of ELECTRONICS, TU-Sofia (XXII 
Iintemational Scientific Conference ELECTRONICS ЕГ 2013, Sozopol, September 18-
20), 2013, ISSN 1313-1842, рр. 17-21 

Автоматизирано опредляне на оптимална съвкупност тестови вектори за 

диагностика на аналогови електронни схеми 

Определянето на тестовите величини, които осигуряват максимален процент 
открити неизправности е една от важните задачи, които се решават при проектирането 
на тестопригодни електронни схеми. Трудната достъпност до възлите на схемите и 
разнообразието от характеристики, както и влиянието на толерансите на схемните 
компоненти, усложняват тази задача при диагностиката на аналогови и смесени 
схеми. Изчислителната мощ на симулатора PSpice, наличието на адекватни модели на 
електронните компоненти, възможностите за извършване на статистически анализ, 
възможностите за постпроцесорна обработка, го правят подходяща среда за 
определяне на тестовите вектори за аналогова диагностика и осигуряват достоверност 
на получените резултати. 

В статията е предложен подход за определяне на оптимални тестови възли и 
характеристики, базиран на статистическа симулация и изследване на процента на 
откритите неизправности (fault coverage) в среда Cadence PSpice. Предложен е подход 
за автоматично генериране на параметрични неизправности - отклонения ±20% и 
±50% от номиналната стойност на пасивните елементи. Описано е дефинирано от 
потребителя разпределение чрез оператора DISTRIBUПON, за случаен избор на 

толеранса в моделите на резисторите и кондензаторите от библиотеката 
BREAKOUT.LIB, при Monte Carlo симулация. С пример е пояснен механизмът на 
генериране на неизправни схеми, като е представен компютърният модел на резистор 
с параметрична неизправност и логиката на определянето на варианта на схемата като 
изправна, или неизправна, след Monte Carlo симулация. 

Предложени са два подхода за определяне на оптимална съвкупност тестови 
времеви характеристики чрез статистически изследвания. Първият подход е за 
входно въздействие върху тестваната схема от генератор на линейно изменящ се 
сиганл с насищане (rarnp ). Изследват се група тестови параметри на изходната 
реакция на схемата, които при наличие на неизправност търпят съществено 
измемение- "стойност на изходния сигнал в установен режим" ST, "закъснение" TD, 
"отскок'' OV и "време на нарастване " TR. Вторият подход е за входно въздействие 
от генератор на правоъгълни импулси. Изследват се първият, вторият и третият 
хармоник на сигнала в изхода на схемата. Разработени са макроси за тяхното 
изчисляване и за изчисляването на процента на откритите неизправности. 

Разгледани са примери, които илюстрират двата подхода за определяне на 
оптималната съвкупност тестове. 

В заключение: Разработени са нови подходи за автоматизирано определяне на 
оптимални тестове за аналогова диагностика в PSpice среда и са създадени модели на 
неизправни пасивни елементи за генериране на параметрични неизправности в 
аналоговите схеми, разширяващи възможностите на симулатора PSpice,,. за 
приложения при анализ на тестопригодност на схемите. 
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Публикации в сборници с доклади, общо 2 броя 

[Б9]. V. Valchev, L.Bekyarov, Е. Dimitrova, Из-1v1ервателен преобразувател с 

усредшzване на и.мпу.г1с1ю-.,10дуJшршт пара.м,етри u сигNшш с пряко (непосредстветю) 
преобра.зуване, Sozopol, 2005, стр. 144-150 

Измервателен преобразувател за усредняване на импулсно модулирани 

параметри и сигнали 

В силовата електроника, за целите на управлението и защитата на мощните 
транзистори се използват измервателни широчинно-импулсни демодулатори (ШИД). 
Те преобразуват продължителността на импулса в аналогов изходен сигнал, който 
може да бъде напрежение или ток. 

В настоящата статия е предложен усъвършенстван ШИД, който е сравнен с 
конвенционалния ШИД. 

В точка 2 е анализирана схемата на конвенционалния ШИД. Представени са 
времедиаграмите и е изведена аналитична зависимост за изходното напрежение. 

В точка 3 е предложен нов начин на управление на ШИД. Представена е 
принципната схема и времедиаграмите, пояснен е принципът на работа на 
предложената схема. Изведен е израз за изходното напрежение. 

В точка 4 е направен анализ и сравнителна оценка на разработената схема и на 
конвенционалната. Анализът на двете схеми във времевата област е извършен в среда 
Cadance PSpice. На база на симулациите, в програмния осцилоскоп са построени 
времедиаграмите на двете схеми. Въз основа на виртуалните измервания за изходните 
напрежения и теоретичните изчисления са определени относителните грешки. Те са 
представени таблично. Изчисленията са направени при различна продължителност на 

преобразувания импулс tx=20 --;...&Оµs.Представена е зависимостта на относителната 
грешка от продължителността на преобразувания импулс tx за конвенционалната и 
предложената схема. Постигната е значително по-малка относителна грешка при 
модифицираната схема, като при малки стойности на tx грешката на предложената 
схема е до 8-9 пъти по-малка. 

Предложената от авторите нова схема за управление на измервателен 
широчинно-импулсен демодулатор с пряко преобразуване при запазено 
бързодействие се отличава с : по-малка относителна грешка; по-добра точност при 
малки коефициенти на запълване; възможност за преобразуване на сигнали с по
малък период на повторение. 

Дадени са препоръки за практическа реализация на схемата. 
В заключение: 
Предложен е нов начин на управление на широчинно-импулсен демодулатор. 

Дадени са препоръки за практическа реализация на предложената схема. 
Направен е анализ и сравнителна оценка на разработената схема. Доказани са 

подобрените метрологични характеристики на предложения нов измервателен 
широчинно-импулсен демодулатор. 

Предложената схема е полезна при изграждане на управлението на силови 
електронни преобразуватели с llШМ регулиране. 
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Проектиране и изследване на схема за автоматично регулиране на амплитудата 
на генератори, управлявани с напрежение 

Стремителното развитие на телекомуникационните ситеми доведе до 

нарастване на степента на интеграция на СВЧ интегралните схеми и разработването 
на системи на един чип, включващи както аналогови, така и цифрови възли. Често се 

налага нтегриране на генератор управляван с напрежение (ГУН) заедно с цифрови 
блокове на един чип. Поради индуциране на шумове от цифровата част се получават 
недопустими вариации на амплитудата на изходния сигнал на генератора. Това налага 
включване на допълнителна схема за автоматично регулиране на амплитудата (АРА) 
на сигнала. 

Обикновено интегралните схеми със специално предназначение (ASIC) се 
реализират с CMOS технология, а повечето предложени схеми на АРА са за НВТ 
технология и проектирането на такава схема с CMOS технология определено 
представлява интерес. 

В статията е предложена схема за автоматично регулиране на амплитудата на 
изходния сигнал на ГУН за CMOS технология. Описана е архитектурата на схемата, 
която включва високочестотен изправител, нискочестотен филтър, източник на 
опорно напрежение, усилвател на грешка, система от токови огледала. Съществените 

въпроси са свързани с оценка на старта на генерациите със схемата за АР А и на 

стабилизацията на генерирания сигнал, с проверка на параметрите на изходния 
сигнал на генератора, с определяне на влиянието на шума от захранването и на 

фазовия шум. Предложената схема на АР А е тествана с LC диференциален ГУН на 
два етапа - на 5MHz, а след потвърждаване на работоспособността й, на 2. 1 GHz. 
Реализацията е с 0.35µm CMOS технология. Симулационните изследвания са 
извършени от симулатора SPECTRE. В статията са представени симулациите от 
втория етап. 

Представени са времедиаграмите на тока, регулиращ амплитудата на ГУН. 
Графично е показано влиянието на импулсно и синусоидално смущение в 
захранващото напрежение върху изходния сигнал. Представени са графики за фазовия 
шум на генератора без АР А и с АР А. За сравнение, в таблица, са дадени 
представените в други източници резултати за фазовия шум. Показана е снимка на 
топологията на клетка- схема за АРА с 0.35µm CMOS технология. 

Проведените експерименти и симулации потвърждават работоспособността на 
предложената схема. 

В заключение: Разработена е нова схема за автоматично регулиране на 
амплитудата на генератор управляван по напрежение в интегрално изпълнение, 
подходяща за реализация в системи на един чип с приложение в СВЧ 
телекомуникациите. 
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