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Дисертационният труд съдържа 181 страници, от 
които 165 страници основен текст, общо 60 фигури и 67 
таблици, от които 58 фигури и 14 таблици в основния текст на 
дисертацията, а останалите в приложения. Материалът е 
оформен в 5 глави, завършващи с обобщения и изводи, увод, 
списък на използваните съкращения, публикации и приноси. 
Списъкът на използваната литература включва 164 заглавия, от 
които 13 на кирилица и 151 на латиница.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Защитата на дисертационния труд ще се състои на ................. г. 
от …….ч. в Конферентна зала НУК на открито заседание на 
жури сформирано със заповед на Ректора № …………………  
МАТЕРИАЛИТЕ ПО ЗАЩИТАТА (ДИСЕРТАЦИЯТА, 
РЕЦЕНЗИИТЕ И СТАНОВИЩАТА) СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ 
НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ ВЪВ ФД „ДОКТОРАНТИ“, 
СТАЯ 318 НУК. 
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АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 
 

Управлението на живите природни ресурси (в т.ч. и 
морските) е една от основните дейности и приоритети на 
държавата, на чиято територия са разположени. Правилата за 
тяхното стопанисване, управление и експлоатация са базирани 
на предварително дефинирани цели. За въвеждането и 
прилагането им е разработена система от мерки, които 
включват контрол и наблюдение на изпълнението им от 
отговорните страни. Независимо от обхватния, детайлен и 
структуриран, екосистемен подход в управлението на запасите 
от видове (ЗВ), статистиката показва, че много от тях са 
преексплоатирани, а лабилната природа на природните ресурси 
ги прави трудни за управление и дефиниране на адекватни 
експлоатационни режими. В тази връзка Европейската комисия 
(ЕК) и Организацията на ООН по прехрана и земеделие са 
издали редица регламенти и документи, допълвани и към 
момента, насърчаващи изследователската работа в подкрепа на 
осигуряване на устойчивата експлоатация на възобновяемите 
природни ресурси.  

Статуса на ЗВ към днешна дата показва, че 
прекомерната експлоатация в Европейските води продължава 
да е съществен проблем. От своя страна това налага 
използването на нови, или усъвършенствaни изследователски 
технологии и методики за качествен анализ и изводи.  

За целите на настоящия дисертационен труд ЗВ се 
разглеждат като биологичен обект (БО), който е поставен в 
условията на експлоатация и оценката и анализа на неговите 
параметри се изследват и моделират чрез прилагане на 
статистически методи за решаване на инженерни задачи и 
някои от инструментите, които решават задачи от областта на 
Tеорията на управлението. 
  
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД: 
 

На базата на направеният литературен обзор е 
формулирана следната цел на дисертационния труд:  
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МОДЕЛИРАНЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА 
ПАРАМЕТРИТЕ НА КЛАС ЧЕРНОМОРСКИ 

БИОЛОГИЧНИ ОБЕКТИ (БО) И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ В УСЛОВИЯТА НА 

НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ 
Постигането на целта е свързано с решаване на 

следните задачи: 
1) Идентификация на законите на разпределение на 
физическите параметри (дължина, тегло ) на клас БО. 
2) Моделиране на параметрите на растежа, смъртността и някои 
от елементите на популационната динамика на клас БО. 
3) Усъвършенстване на изследователските технологии, методи 
и алгоритми за обработка на експериментални данни от 
пробонабиране, гарантиращи повишено качество на 
оценяваните параметри и по-ефективни прогнози. 
4) Провеждане на симулационни изследвания за отчитане на 
неопределеността на средата: вариабилност на факторите на 
средата; грешка от измерване; оценка на шумоустойчивостта на 
използваните методи и алгоритми.  
5) Рационализиране на обработката на експерименталните 
изследвания чрез създаване на подходящо алгоритмично и 
програмно обезпечаване в среда на MATLAB.  
6)  Приложение на кибернетичния подход при управление на 
запасите от  БО. 
 

МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ 
Дисертационният труд разглежда управлението на БО 

(в частност в региона на Черно море) в онази част, която засяга 
моделирането на параметрите на биологичните видове, 
управление и оценка на запасите. Разглеждат се методиките за 
оценка на БО през призмата на Теорията на управлението в 
направлението Идентификация и моделиране на обекти. Като се 
използват статистически методи за идентификация се представя 
идеята на моделирането със  съответните оценки за адекватност 
на синтезирания модел и интерпретация на получените 
резултати за нуждите на оценката на запасите и управлението 
им.  

Приложен е кибернетичния подход при анализа и  
формирането на управлението на БО.  
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За целите на решаването на поставените задачи са 
приложени методите на експерименталното събиране на данни 
за изследвания обект и методите на симулационното 
изследване. С цел повишаване на качеството на резултатите от 
моделирането и разширяване на спектъра на решаваните задачи 
са реализирани множество алгоритми с програмен код в средата 
на MATLAB. 

 
АПРОБАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

 Разработките по задачите на дисертацията са приети за 
публикация в различни реномирани издания. Направени са 
общо 4 публикации (на английски, 1 от които самостоятелна, 
както следва: 2 в International Journal of Engineering Research & 
Science, 1 в Journal of FisheriesSciences.com и 1 в International 
Journal of Agricultural and Environmental Information Systems 
(списанието е индексирано в: Web of Science Emerging Sources 
Citation Index (ESCI), SCOPUS, Compendex (Elsevier Engineering 
Index), INSPEC and 9 more indices). 
 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД: 
ГЛАВА I. АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА. 

ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 
ДИСЕРТАЦОННИЯ ТРУД 

В първа глава е разгледана актуалността на проблема и 
е направен литературен обзор на публикациите в областта, в 
резултат на което са формулирани задачите и целите на 
дисертационния труд. 

 
ГЛАВА II. МОДЕЛИ НА КЛАС БИОЛОГИЧНИ 

ОБЕКТИ ОТ  
БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ 

§1. Кибернетичен подход при решаване на 

задачата 
 Кибернетичният подход се основава и на общата теория 
на информацията, набирането и обработването на която е тясно 
свързано с управлението на системите. В предаването на 
целенасочена информация за динамичното поведение за обекта 
на изследване обикновено стои математически модел (ММ), 
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описващ причинно-следствените връзки. Може да се приеме, от 
гледна точка на философията, че еднаквостта или близостта в 
структурата на ММ, описващи различни типове обекти, може да 
служи като постулат за единство в многообразието на света. 
Елементарен пример за това са еднаквостта в структурата на 
математичeските модели на постояннотоков електродвигател, 
наричан основно уравнение на движението и моделът, който 
служи като изходен при извеждане на растежното уравнение на 
живите организми на Лудвиг фон Берталанфи – един от 
създателите на общата системна теория: 
 𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝐸𝐸 − 𝑘𝑘𝑘𝑘, където: 

 A = 1, 𝐸𝐸 - характеризира анаболитните процеси, протичащи в 
организма, 𝑘𝑘 - катаболитните процеси и 𝑘𝑘 е дължината на 
изследвания организъм в момент 𝑑𝑑. 
 

§2. Класификация и функции на моделите 
ММ са свързани пряко с обектите и отразяват частично 

или цялостно техните свойства.  За целите на инженерните 
изследвания, те притежават редица важни свойства и 
изпълняват функции, някои от които могат да се генерализират 
за цял клас или отделни БО: 
1) Прогнозиране; 
2) Моделът съдържа в концентриран вид характерните 
особености на обекта, следователно той може да служи като 
банка съхранение на определена информация; 
3) Моделът като средство за предаване на информация за 
управление на обекта може да се използва при формиране на 
оценката и управлението на запасите от БО.  
 

§3. Стохастични модели на растежни параметри на 
БО 

Допусканията при прилагане на директните 
експериментални методи за оценяване на параметрите на БО и 
индексите на обилието на запас от БО се свеждат до 
приемането, че са валидни нормалното разпределение, или 
приблизително нормално разпределение на честотите в 
статистическите извадки, на базата на които се изчисляват 
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растежните параметри в модела на фон Берталанфи, обилието 
(биомасата) и параметрите на смъртността на изследваните БО.  

Функцията на плътността на нормалното разпределение 
има вида: 
𝑓𝑓(𝑥𝑥;𝑚𝑚,σ) = 1

𝜎𝜎√2𝜋𝜋
exp[− (𝑥𝑥−𝑚𝑚)2

2𝜎𝜎2 ],                                 (2.1) 
където: 
 𝑚𝑚 = ∫ 𝑥𝑥.𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥∞

−∞                        (2.2) 
𝜎𝜎2 = ∫ (𝑥𝑥 − 𝑚𝑚)2.𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥∞

−∞                      
(2.3) 
Тук −∞ < 𝑥𝑥 >  ∞,  −∞ < 𝑚𝑚 >  ∞,  σ > 0. 

Състоятелни и неизместени оценки на математическото 
очакване и дисперсията, при разбиване на извадката на „𝑘𝑘“ 
интервала са: 
�̅�𝑥 =  1

𝑛𝑛
∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖∗𝑛𝑛𝑖𝑖𝑘𝑘
𝑖𝑖=1 = ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖∗.𝑃𝑃𝑖𝑖𝑘𝑘

𝑖𝑖=1 , където: 𝑃𝑃𝑖𝑖 = 𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑛𝑛

     (2.4) 

𝑆𝑆2 = 1
𝑛𝑛−1

∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖 .(𝑥𝑥𝑖𝑖∗ − �̅�𝑥)2𝑘𝑘
𝑖𝑖=1 = 𝑛𝑛

𝑛𝑛−1
∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖∗ − �̅�𝑥)2.𝑃𝑃𝑖𝑖𝑘𝑘
𝑖𝑖=1                   (2.5) 

Тук 𝑥𝑥𝑖𝑖∗ е средата на „i ” интервал, а 𝑛𝑛𝑖𝑖  са броя на попаденията 
от данни (наблюдаваните честоти) в този интервал. 
 Важно място при нормалното разпределение заемат 
асиметрията и ексцеса. Те характеризират отклонението на 
дадено разпределение от нормалното. Техните оценки по краен 
брой стойности на случайната величина са: 
𝑚𝑚3 = ∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖∗ − �̅�𝑥)3/𝑛𝑛𝑘𝑘

𝑖𝑖=1 ,                      (2.6) 
𝑚𝑚4 = ∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖∗ − �̅�𝑥)4/𝑛𝑛𝑘𝑘

𝑖𝑖=1 − 3       (2.7) 
Отношението на асиметрията към мярката на 

разсейване е: 
�𝑏𝑏1 = 𝑚𝑚3

𝑚𝑚2
3/2.           (2.8) 

Ексцесът 𝑚𝑚4 е свързан с островърхността на 
разпределението. 

Отношението на ексцеса към квадрата на разсейването 
се явява относителен показател на ексцеса:: 
𝑏𝑏2 = 𝑚𝑚4

𝑚𝑚2
2                       (2.9) 

При нормално разпределение истинската точна 
стойност на това отношение е 3. 
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§4. Определяне закона на разпределение на 
случайна величина чрез експериментално-статистически 
анализ на данни 

При определяне на закона на разпределение на 
честотите в статистическите извадки обичайно се прилага 
следния алгоритъм: 

1. Извадката се разбива на 𝑘𝑘 интервала; 
2. Определят се  моментите на разпределението; 
3. Определят се оценките 𝑏𝑏1  и 𝑏𝑏2.  
4. Анализ на получените стойности по номограми. 
5. Прилагане на статистически методи за проверка на 

съгласуваност на емпиричното с дадено теоретично 
разпределение. 

При определянето на закона на разпределение на 
дадена случайна величина, съществуват два проблема, свързани 
с набирането и обработването на информацията: избора на броя 
на интервалите на хистограмата и влияние на точността на 
данните при проверката за съгласуваност на емпиричното с 
избрано теоретичното разпределение. Непълната информация 
във връзка с тези въпроси налага провеждане на допълнително 
проучване, което ще бъде реализирано чрез методите на 
симулационно моделиране. 

 
§5. Симулационно изследване на влиянието на 

точността на експерименталните данни и броя на 
интервалите на хистограмата, върху модела на 
статистическото разпределение 

 
§5.1. Идентификация на закона на разпределение 
По литературни данни съществуват два типа критерии 

за проверка на валидността на нормалното разпределение: 
преки и косвени. В предлаганите изследвания е приложен 
метода на симулация, както и изследване на експериментално 
снети извадки. Проведени са 4 типа симулации в среда на 
MATLAB за БО1 и аналогично за БО2, при 𝑘𝑘 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 и различна 
точност на данните, отразяващи  неточностите от измерване на 
растежните параметри на изследваните БО. Предполага се, че 
тези ефекти влияят на точността на резултатите при определяне 
закона на разпределението на БО. Параметрите на 
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симулационните модели са близки до експериментално 
измерените в случайно набрани извадки от комерсиален улов и 
са:  
А) БО1 – за дължина: 𝑀𝑀 = 9.3 𝑐𝑐𝑚𝑚; 𝑆𝑆 = 0.8 𝑐𝑐𝑚𝑚; 𝑛𝑛 = 1000 броя; 
за тегло:𝑀𝑀 = 5.4 𝑔𝑔; 𝑆𝑆 = 1.6 𝑔𝑔, 𝑛𝑛 = 1000 броя. 
Б) БО2 - за дължина; 𝑀𝑀 = 12.3 𝑐𝑐𝑚𝑚; 𝑆𝑆 = 1.15 𝑐𝑐𝑚𝑚; 𝑛𝑛 = 230 броя; 
за тегло: 𝑀𝑀 = 9.9 𝑔𝑔; 𝑆𝑆 = 2.5 𝑔𝑔; 𝑛𝑛 = 230 броя. 

Симулираните по описаните модели стойности за 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚  
и 𝑊𝑊𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚  са зашумени с нормално разпределен шум с нулево 
математическо очакване 𝑀𝑀 = 0 и стандартно отклонение 𝜎𝜎, 
генериран в програмната среда на MATLAB . 

 
§5.2 Програма normal 
Целта на разработването на програмата се свежда до 

реализация на алгоритъм за стохастически анализ и моделиране 
на разпределението на данните в статистически извадки с 
подходящo графично представяне на резултатите. Осигурява 
информация за вземане на решения при проверка на качествата 
на модела, чрез прилагане на критерия хи-квадрат за проверка 
на съгласуваността на модела с теоретичното разпределение, 
както и информация за косвените критерии за оценка на 
съгласуваността на емпиричното с теоретичното разпределение 
за 𝑘𝑘 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣. Програмният код е представен на стр. 51-53 от 
дисертационния труд.  

 
        §5.3.  Резултати от симулационните изследвания 
на закона на разпределение на честотите в симулираните 
извадки  

§5.3.1. Резултати от симулацията на БО1 – дължина.  
Резултатите от симулационните изследвания са дадени 

в Приложение 2, таблици 2-1 до 2-3. 
§5.3.2. Резултати от симулацията на БО1–тегло 
Резултатите от симулационните изследвания на БО1 са 

дадени в Приложение 2, таблици 2-4 до 2-6. 
§5.3.3. Резултати от симулацията на БО2– дължина 
Резултатите от симулационните изследвания са дадени 

в Приложение 2, таблици 2-7 до 2-9. 
§5.3.4. Резултати от симулацията на БО2–тегло 

9 
 



Резултатите от симулационните изследвания са дадени 
в Приложение 2, таблици 2-10 до 2-12. 

Проведени са и допълнителни изследвания 
(резултатите, от които са представени в Приложение 3), които 
включват зашумяване на симулационния модел с грешка от 
порядъка на 1-4% и 11-37%. Това е постигнато чрез моделиране 
на различна точност, симулиранa чрез закръгляне на значещите 
цифри след десетичната запетая. Така се моделират: дължина с 
точност 1 мм и тегло с точност 1 гр.  

 
§7. Изследване на законите на разпределение на 

параметрите на БО по реални данни 
 
Предложената методика е адаптирана и приложена при 

изследването на реални БО. За целта на първо място е 
реализиран:  

 
§7.1 Пасивен експеримент за събиране на данни за 

реални БО 
В района на местност Траката, край гр. Варна е 

разположен стационарен риболовен уред тип далян за 
комерсиален риболов. Използван е улов от 01.05.2017 г; за 
всеки екземпляр и извършено измерване на общата линейна 
дължина и теглото (мокро тегло), дадени в таблици 1-1 до 1-3 в 
Приложение 1. 

 
§7.2.Стохастични модели на БО1 
Така условно при разглежданията е означена 

Черноморската трицона (Sprattus sprattus). За този БО са 
определени законите на разпределение на честотите на 
дължините и теглата в представителните извадки. Извадка е с 
обем 𝑛𝑛 = 1000. Чрез измерване на линеен размер (обща 
дължина) и тегло са формирани два масива от данни. Анализа 
на разпределението на честотите в извадката е реализиран в 
програмната среда MATLAB чрез използване на програмата 
normal (представена в §5.2). 

§7.2.1. Стохастичен модел на линейни размери (обща 
дължина) на БО1 
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Резултатите от изследването са дадени в таблица 2-13 
на Приложение 2. Моделът има вида: 

    𝑓𝑓(𝑥𝑥;𝑚𝑚,σ) = 1
0.7158√2𝜋𝜋

exp[− (𝑑𝑑𝑖𝑖−9.3086)2

2∗ 0.52
] 

 
Фигура.2.4 Емпирични и теоретични вероятности по 
интервалии предсказани стойности на апроксимиращия модел 
при 𝑘𝑘 = 6,8,11,13 (дължина БО1) 
 

§7.2.2. Стохастичен модел на теглото на БО1 
Резултатите са дадени в табл. 2-14 на Приложение 2. 

Моделът има вида:     𝑓𝑓(𝑥𝑥;𝑚𝑚,σ) = 1
1.4147√2𝜋𝜋

exp[− (𝑊𝑊𝑖𝑖−5.3428 )2

2∗ 2.00
] 
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Фигура.2.5 Емпирични и теоретични вероятности по 
интервали и предсказани стойности на апроксимиращия модел 
при 𝑘𝑘 = 6,7,8,12,13,14,15,16 (Тегло БО1) 

 
§7.3 Стохастични модели на БО2 
Така условно при разглежданията е означена 

Черноморска хамсия (Engraulis encrasicolus). За този БО са 
определени законите на разпределение на честотите на 
дължините и теглата в представителните извадки. Извадка е с 
обем 𝑛𝑛 = 230. Чрез измерване на линеен размер (обща 
дължина) и тегло са формирани два масива от данни. Анализа 
на разпределението на честотите в извадката е реализиран в 
програмната среда MATLAB чрез използване на програмата 
normal (представена в §5.2). 

§7.3.1. Стохастичен модел на линейни размери 
(дължина) на БО2 

Резултатите от изследването са дадени в таблица 2-15 
на Приложение 2. 

Моделът има вида: 
    𝑓𝑓(𝑥𝑥;𝑚𝑚,σ) = 1

1.0197√2𝜋𝜋
exp[− (𝑑𝑑𝑖𝑖−12.0226)2

2∗ 1.04
] 

 
Фигура.2.6 Емпирични и теоретични вероятности по 

интервалии предсказани стойности на апроксимиращия модел 
при 𝑘𝑘 = 6,8,9,10,12,16 (Дължина БО2) 

 
§7.3.2. Стохастичен модел на теглото на БО2 
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Резултатите от изследването са дадени в таблица 2-16 
на Приложение 2. Моделът има вида:  

    𝑓𝑓(𝑥𝑥;𝑚𝑚,σ) = 1
2.5362√2𝜋𝜋

exp[− (𝑊𝑊𝑖𝑖−9.9687)2

2∗ 6.43
] 

 
Фигура.2.7 Емпирични и теоретични вероятности по 

интервалии предсказани стойности на апроксимиращия модел 
при 𝑘𝑘 = 5,6,10,11,12,13 (тегло БО2) 

 
§8. Изводи към ГЛАВА II 
 
1) При изследване на закона разпределение, 

комбинирането на пряк метод (хи-квадрат), препоръките за 
обединяване на интервали с 𝑛𝑛𝑖𝑖_𝑑𝑑 < 5 и косвените методи, дава 
добро качество на решението.  

2) Броя на интервалите 𝑘𝑘, на които се извършва 
разбиването на данните при построяване на хистограмата влияе 
значително върху резултатите от определяне на закона на 
разпределение на случайната величина. Изборът на една 
конкретна стойност на 𝑘𝑘 не е достатъчно за окончателен извод.  

3) Използването на 𝑘𝑘 от 5 до 13 е достатъчно да се 
разкрие стохастичнoто разпределение. При значителна 
зашуменост на данните за по-малките стойности на 𝑘𝑘 (5,6), хи-
квадрат диагностицира нормалното разпределение. 

4) При незашумени и зашумени данни с нарастване на 
𝑘𝑘, се появяват интервали с 𝑛𝑛𝑖𝑖_𝑑𝑑 < 5  като броят им нараства с 
нарастване на броя на интервалите и зашумяването. Критерия 
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𝜒𝜒2 вярно диагностицира нормалното разпределение, когато са 
налице  интервали с 𝑛𝑛𝑖𝑖_𝑑𝑑 < 5 , и в двата случая, след тяхно 
обединяване. 

5) Препоръчителните стойности за броя на 
интервалите, на които следва да се  разбива извадката е 𝑘𝑘 = 5 −
13, при 𝑛𝑛 >  200.  

6) Разпределението на данните в извадките за 
дължината и теглото на БО1 и БО2 се подчинява на нормалния 
закон.  

7) Получените модели на законите на разпределение на 
вероятностите с определените параметри са адекватни и могат 
да се използват за изследователски и практически задачи. 

 
ГЛАВА III. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА РАСТЕЖНИТЕ 

ПАРАМЕТРИ НА БО 
 

ММ на растежа 𝐵𝐵 изразява дължината (𝑑𝑑) като функция 
от възрастта на индивида 𝑑𝑑: 
𝑑𝑑(𝑑𝑑) = 𝑑𝑑∞[1 − 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒�−𝐾𝐾(𝑑𝑑 − 𝑑𝑑0)�],                                             (3.0) 
където: 𝑑𝑑 е възраст на БО, а параметрите, които подлежат на 
определяне са: 𝑑𝑑∞  - асимптотична (пределна) дължина или още 
максимална дължина, до която БО от даден биологичен вид 
нарастват, 𝐾𝐾 – параметър отразяващ скоростта на нарастване, 𝑑𝑑0 
– още наричан параметър на началното състояние (определя 
точката, в която дължината на БО е = 0). 

 (3.3) отразява връзката между растежните параметри в 
един перфектен ММ, който отчита закономерност, характерна 
за обекта на изследване, макар и при идеализирани условия. Не 
се отчитат обаче, характеристиките на видовете, специфичните  
особености и вариабилност на средата, в която растат 
индивидите, храненето и други компоненти, които следва да се 
разглеждат като шум в процеса на растеж. Като цяло липсва 
критерий за проверка на адекватност на създадения с 
определените параметри модел.  

Някои от тези недостатъци се елиминират при 
експериментално-статистическите методи, които от гледна 
точка на кибернетиката разглеждат обекта на изследване като 
„черна кутия“.  
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§2. Принцип на черната кутия при моделирането на 
параметрите на БО 
 Обекта на изследване се разглежда като черна кутия, за 
която са известни, предварително регламентирани входните и 
изходни променливи. Задачата се свежда до намиране на ММ 
(зависимост) между регламентираните променливи и проверка 
точността на модела.   
 §3.   Точност на математическите модели 
 Най-важна характеристика на ММ е тяхната точност, 
разглеждана като адекватно описание – „реакция” на реалния 
обект. В практиката на научните изследвания съществуват 
формални правила за тяхната оценка.  Обикновено точността се 
определя като отношение на грешката на предсказване 
(разликата между реалната и предсказана стойност по модела), 
отнесена към реалната стойност.  

§4. Идентификация на растежните параметри в 
уравнението на фон Берталанфи 

Срещат се две групи методи: за определяне на 𝑑𝑑∞  и 𝐾𝐾 и 
други, които освен тях определят и 𝑑𝑑0. Повечето от прилаганите 
в практиката методи определят само 2 от неизвестните 
параметри в растежния модел (𝑑𝑑∞и 𝐾𝐾 или 𝐾𝐾 и 𝑑𝑑0) и изискват 
регулярни измервания на параметрите на БО (∆𝑑𝑑 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑠𝑠𝑑𝑑). 

 
§5. Двустъпкова процедура за идентификация  на 

растежните параметри (едновременно оценяване на   𝑳𝑳∞ , K и 
𝒕𝒕𝟎𝟎) по метода на най-малките квадрати (МНМК) и метода на 
инструменталната променлива (ИП) 

§5.1.   Метод за определяне на   𝑳𝑳∞ , K и 𝒕𝒕𝟎𝟎 по МНМК 
Настоящата разработка предлага двустъпкова 

процедура, разработена на базата на МНМК и ИП за 
идентификация на растежните параметри в модела на фон 
Берталанфи, т.е. едновременно оценяване на асимптотичната 
дължина  𝑑𝑑∞ , 𝐾𝐾 и 𝑑𝑑0. 

За целите на извеждането на метода и съответния 
алгоритъм, уравнението на Берталанфи ще бъде записано като: 

𝑑𝑑(𝑑𝑑) = 𝑑𝑑∞ − 𝑑𝑑∞𝑒𝑒−𝐾𝐾(𝑑𝑑−𝑑𝑑0)                                  (3.20) 
Скоростта на нарастване на дължина на БО е: 

𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑑𝑑)
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑑𝑑∞𝑒𝑒−𝐾𝐾(𝑑𝑑−𝑑𝑑0)𝐾𝐾                                              (3.21) 
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От (3.20) може да се запише: 
𝑑𝑑∞𝑒𝑒−𝑘𝑘(𝑑𝑑−𝑑𝑑0) = 𝑑𝑑∞ −L(t)                                                            (3.22) 
След заместване на (3.21) в (3.22) се получава: 
𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑑𝑑)
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑘𝑘. 𝑑𝑑∞ −  𝑘𝑘. 𝑑𝑑(𝑑𝑑)                                                  (3.23) 
Тъй като 𝑑𝑑∞  е постоянна величина, то връзката на 

скоростта на нарастване на БО 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑑𝑑)
𝑑𝑑𝑑𝑑

с 𝑑𝑑(𝑑𝑑) е линейна функция. 
Това дава възможност, при условие, че се разполага с растежно-
възрастови данни за БО (измервания за 𝑑𝑑(𝑑𝑑) и 𝑑𝑑), търсените 
параметри 𝑑𝑑∞  и 𝐾𝐾 да се определят чрез линейна регресия. При 
практически изследвания  използваните данни обикновено са 
придружени с шум от различно естество, например неточни 
измервания. В литературата при разглеждането на проблема е 
изключена появата на систематична грешка от измерване, но 
следва да бъде разглеждан случая на грешки от случаен 
характер. Предполага, че същите имат нулева средна стойност, 
крайна дисперсия и са нормално разпределени.   

§5.1.2 Определяне на параметрите на растежа 
Растежно-възрастовите извадки за БО представят 

измерените параметри в дискретен вид и съответно се разполага 
с дискретни стойности 𝑑𝑑(𝑖𝑖∆𝑑𝑑), следователно   непрекъснатата 
производна (3.23) е коректно да се представи с крайна разлика 
∆𝑑𝑑
∆𝑑𝑑

.  В разглежданата задача стъпката, с която се набира 
информация за растежа по принцип не е постоянна, или се 
допускат нерегулярни измервания на параметрите на БО (𝑑𝑑(𝑑𝑑) и 
𝑑𝑑) и ∆𝑑𝑑 ≠ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑠𝑠𝑑𝑑. За следващите пресмятания ще бъде използвана 
теоремата за средните стойности (крайните нараствания), 
съгласно която: 

𝑑𝑑(𝑥𝑥 + 𝑑𝑑𝑖𝑖+1) − 𝑑𝑑(𝑥𝑥 + 𝑑𝑑𝑖𝑖) = ∆𝑑𝑑. 𝑑𝑑′(𝑥𝑥 + 𝜉𝜉), където  𝜉𝜉 е 
стойност в интервала, т.е.  𝑑𝑑𝑖𝑖 < 𝜉𝜉 < 𝑑𝑑𝑖𝑖+1.  Тук  𝜉𝜉 = 𝜉𝜉(𝑥𝑥,∆𝑑𝑑). 

В следващите пресмятания ще бъде прието:  
𝑑𝑑𝑠𝑠𝑖𝑖 = 𝑑𝑑𝑖𝑖 + 𝜉𝜉𝑖𝑖 = 𝑑𝑑𝑖𝑖 + 0.5(𝑑𝑑𝑖𝑖+1 − 𝑑𝑑𝑖𝑖),   𝑑𝑑′(𝑑𝑑𝑠𝑠𝑖𝑖), 𝑖𝑖 = 1,𝑁𝑁 − 1����������. 
Стъпка 1: Определяне на 𝑳𝑳∞  и  K 

Приема се, че разполагаме с 𝑁𝑁 броя данни за линейните 
размери 𝑑𝑑(𝑑𝑑1), 𝑑𝑑(𝑑𝑑2), 𝑑𝑑(𝑑𝑑3), …..𝑑𝑑(𝑑𝑑𝑁𝑁) на БО,  съответстващи на 
възраст: 𝑑𝑑1, 𝑑𝑑2,…,𝑑𝑑𝑁𝑁, тогава линейното уравнение (3.23), ще бъде 
записано със следната система уравнения: 
𝑑𝑑′(𝑑𝑑𝑠𝑠1) = 𝑘𝑘. 𝑑𝑑∞ −  𝑘𝑘. 𝑑𝑑(𝑑𝑑𝑠𝑠1) 
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𝑑𝑑′(𝑑𝑑𝑠𝑠2) = 𝑘𝑘. 𝑑𝑑∞ −  𝑘𝑘. 𝑑𝑑(𝑑𝑑𝑠𝑠2) 
𝑑𝑑′(𝑑𝑑𝑠𝑠3) = 𝑘𝑘. 𝑑𝑑∞ −  𝑘𝑘. 𝑑𝑑(𝑑𝑑𝑠𝑠3) 
… … … … … … ….. 
𝑑𝑑′�𝑑𝑑𝑠𝑠,𝑁𝑁−1� = 𝑘𝑘. 𝑑𝑑∞ −  𝑘𝑘. 𝑑𝑑�𝑑𝑑𝑠𝑠,𝑁𝑁−1�,                                 (3.24) 
или в матрично-векторен вид като: 
𝑳𝑳′ = 𝑘𝑘. 𝑑𝑑∞ .𝟏𝟏 − 𝑘𝑘.𝑳𝑳𝑠𝑠,                   (3.25) 
където: 
𝑳𝑳′ = [𝑑𝑑′(𝑑𝑑𝑠𝑠1), 𝑑𝑑′(𝑑𝑑𝑠𝑠2)𝑑𝑑′(𝑑𝑑𝑠𝑠3), … , 𝑑𝑑′�𝑑𝑑𝑠𝑠,𝑁𝑁−1�]𝑇𝑇; 
𝑳𝑳𝑠𝑠 = [𝑑𝑑(𝑑𝑑𝑠𝑠1), 𝑑𝑑(𝑑𝑑𝑠𝑠2), 𝑑𝑑(𝑑𝑑𝑠𝑠3), … , 𝑑𝑑�𝑑𝑑𝑠𝑠,𝑁𝑁−1�]𝑇𝑇; 
𝟏𝟏 - единичен вектор с размерност 𝑁𝑁 − 1                               (3.26) 
Уравнение (3.25) може да се запише още като: 
𝑳𝑳′ = [𝟏𝟏 − 𝑳𝑳𝑠𝑠]. �𝐾𝐾𝑑𝑑∞𝐾𝐾 � = 𝑿𝑿.𝒃𝒃                                (3.27) 

Тук компоненти на вектора 𝒃𝒃 са търсените растежни 
параметри 𝐾𝐾, и 𝑑𝑑∞ . 

Ще бъде прието, че  𝒃𝒃� е оценка на вектора b, и ще 
дефинираме вектора на грешката 𝒆𝒆 при заместване на оценката 
в (3.27). Получава се следното уравнение :    
𝐞𝐞 =  𝑳𝑳′ − 𝑿𝑿.𝒃𝒃�                                               (3.28) 

Компонентите на вектора на грешката 𝒆𝒆 може да 
включват и грешки от измерване на линейното нарастване на 
БО или вариабилност на средата.  

Неизвестният вектор 𝒃𝒃� ще бъде определен като: 
𝒃𝒃� = [𝑿𝑿 𝑇𝑇 .𝑿𝑿]−1𝑿𝑿 𝑇𝑇𝑳𝑳′= C.𝑿𝑿 𝑇𝑇𝑳𝑳′                                 (3.31) 
От компонентите на вектора 𝒃𝒃� се определят:  
𝑑𝑑∞ = 𝑏𝑏(1)

𝑏𝑏(2)
,  𝐾𝐾 = 𝑏𝑏(2)                                              (3.32) 

Стъпка 2. Определяне на 𝒕𝒕𝟎𝟎   
При определени 𝑑𝑑∞  и 𝐾𝐾 на първата стъпка на 

реализация на метода, от уравнение (3.20) може да се запише 
𝑒𝑒−𝐾𝐾(𝑑𝑑−𝑑𝑑0) = 1 − 𝑑𝑑(𝑑𝑑)

𝑑𝑑∞
= 1 − 𝑘𝑘(𝑑𝑑)                                             (3.33) 

След логаритмуване и преобразуване следва: 
𝐾𝐾. 𝑑𝑑0 = 𝐾𝐾. 𝑑𝑑 + 𝑘𝑘𝑛𝑛|1 − 𝑘𝑘(𝑑𝑑)|                                (3.34) 
Като се положи:  𝑦𝑦(𝑑𝑑) = (𝑘𝑘𝑛𝑛|1 − 𝑘𝑘(𝑑𝑑)|)/𝐾𝐾                               (3.35) 
от (3.35) следва:  
𝑦𝑦(𝑑𝑑) = 𝑑𝑑0 − 𝑑𝑑                                  (3.36) 

17 
 



Това уравнение също е линейно. За 𝑑𝑑𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 1,𝑁𝑁����� от (3.36) се 
записват система линейни алгебрични уравнения, които в 
матрично-векторна форма имат вида:  
𝒀𝒀 = 𝑑𝑑0.𝟏𝟏 − 𝑻𝑻,                                                                  (3.37) 
където: 
𝒀𝒀 = [𝑦𝑦(𝑑𝑑1),𝑦𝑦(𝑑𝑑2), … . ,𝑦𝑦(𝑑𝑑𝑁𝑁)]𝑇𝑇, 𝑻𝑻 = [𝑑𝑑1,  𝑑𝑑2,  𝑑𝑑3, … . . , 𝑑𝑑𝑁𝑁]𝑇𝑇, а 1 - 
единичен вектор с размерност 𝑁𝑁.  
Търсеният параметър 𝑑𝑑0 ще бъде определен след минимизация 
на нормата на грешката, аналогично на (3.29), когато в (3.37) се 
замести оценката �̂�𝑑0.   
𝜺𝜺 = (𝑻𝑻 + 𝒀𝒀) − �̂�𝑑0.𝟏𝟏  =   𝒁𝒁 − �̂�𝑑0.𝟏𝟏                                           (3.38) 

Неизвестният параметър �̂�𝑑0 ще бъде определен от: 

�̂�𝑑0 = [𝟏𝟏𝑇𝑇 .𝟏𝟏]−1𝟏𝟏𝑇𝑇 .𝒁𝒁  =∑ 𝑍𝑍𝒊𝒊𝑵𝑵
𝒊𝒊=𝟏𝟏
𝑵𝑵

                                             (3.41) 
§5.1.3. Включване на инструментална променлива (ИП) 

 За подобряване на качеството на оценявания векторен 
параметър 𝒃𝒃� е въведена ИП, (инструментална матрица) 𝑽𝑽. 
Извеждането на уравненията е аналогично на показаното за 
МНМК.  
§5.1.3.1 Въвеждане на ИП при определяне на вектора  𝑏𝑏�𝑖𝑖𝑒𝑒  

От (3.31) вместо  𝒃𝒃�  се записва следното уравнение: 
𝒃𝒃�𝑖𝑖𝑒𝑒 = [𝑽𝑽 𝑇𝑇 .𝑿𝑿]−1𝑽𝑽 𝑇𝑇𝑳𝑳′ ,                               (3.42) 

където: инструменталната матрица 𝑽𝑽 𝑇𝑇 има вида на 𝑿𝑿𝑻𝑻,  но в нея 
измерените стойности на 𝑑𝑑(𝑑𝑑𝑠𝑠𝑖𝑖) са заменени с предсказаните по 
модела с определените вече параметри 𝑑𝑑∞ , 𝐾𝐾 и 𝑑𝑑𝑐𝑐 . 
§5.1.3.2 Въвеждане на ИП при определяне на �̂�𝑑0 

Избира се инструментална матрица 𝑽𝑽𝟏𝟏 като 𝒁𝒁, в която 𝒚𝒚 се 
образува от предсказаните стойности 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑒𝑒𝑘𝑘 , с определените 
вече  𝒃𝒃� и �̂�𝑑0; 
От  (3.41) след замяна на единичния вектор с 𝑽𝑽𝟏𝟏𝑻𝑻 следва:  

�̂�𝑑0 = [𝑽𝑽𝟏𝟏𝑻𝑻.𝟏𝟏]−1𝑽𝑽𝟏𝟏𝑻𝑻.𝒁𝒁=∑ 𝑣𝑣1𝑖𝑖 .𝑧𝑧𝑖𝑖
𝑁𝑁
𝑖𝑖=1
∑ 𝑣𝑣1𝑖𝑖
𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

                               (3.43) 

 
§5.2 Оценка на качествата на модела 𝑳𝑳𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒆𝒆𝒎𝒎 
Като показател на точността ММ е удачно да се приеме 

дисперсията на грешката, (или средно-квадратичната 
грешка)𝑆𝑆𝑒𝑒𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑒𝑒𝑘𝑘2 = 1

𝑁𝑁−1
∑ (𝑑𝑑𝑖𝑖 − 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑒𝑒𝑘𝑘 ,𝑖𝑖)2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 , или относителната 

грешка: 𝑆𝑆𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛 _𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑒𝑒𝑘𝑘 =  𝑆𝑆𝑒𝑒𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑒𝑒𝑘𝑘 / 𝑆𝑆𝑑𝑑. 
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§5.3. MATLAB програма за реализация на 
предложената двустъпкова процедура за едновременно 
оценяване на растежните параметри на БО: 𝑳𝑳∞ , 𝑲𝑲 и 𝒕𝒕𝟎𝟎 

За целите на реализацията на описаната процедура е 
разработен скрипт в програмната среда на MATLAB (стр. 81-82 
от дисертационния труд). 

§6.  Симулационни изследвания за проверка на 
работоспособността на предложената двустъпкова 
процедура за едновременно оценяване на растежните 
параметри на БО: 𝑳𝑳∞ , 𝑲𝑲 и 𝒕𝒕𝟎𝟎 по МНМК и ИП, §5.1 

 
Успоредно с изпълнението на процедурата §5.1 и при 

равни условия са приложени последователно два метода за 
определяне на трите параметъра 𝐾𝐾, 𝑑𝑑∞  и 𝑑𝑑0. На първият етап се 
определят 𝐾𝐾 и 𝑑𝑑∞  по метода на Гъланд и Холт и в последствие 
изчислената стойност за асимптотичния размер е използвана за 
изчисляване на  𝑑𝑑0 по метода на Фон Берталанфи, като 
резултатите са сравнени с тези от предложената двустъпкова 
процедура за едновременно оценяване на   𝑑𝑑∞ ,K и 𝑑𝑑0 по МНМК 
и ИП. За целта е разработена програма в програмната среда на 
Matlab програмният код е представен на стр. 83-87 от 
дисертационния труд. 

 
§6.1. Избор на данни за симулация 
Изходни данни за симулационна серия: 

𝑑𝑑0 = 0,087; 𝐾𝐾 = 0,78; 𝑑𝑑∞ = 50,00 𝑐𝑐𝑚𝑚, симулирани с 
неравномерна стъпка във времевия интервал 0,1-4,35 г.Данните 
са симулирани по модела на фон Берталанфи: 
𝑑𝑑(𝑑𝑑) = 𝑑𝑑∞[1 − 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒�−𝐾𝐾(𝑑𝑑 − 𝑑𝑑0)�]. Симулираните по описания 
модел стойности за 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚  и 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚  са зашумени с нормално 
разпределен шум с нулево математическо очакване 𝑀𝑀 = 0 и 
стандартно отклонение 𝜎𝜎. Входните данни използвани за 
определяне на растежните параметри по описаните по-горе 
методи са дадени в табл.3-1 (стр. 91-92 от дисертационния 
труд). 
 

§6.2. Резултати от симулационните изследвания 
Резултатите от проведените симулационни изследвания 

за проверка на работоспособността и точността на оценяване на 
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описаните изчислителни процедури и методи с и без 
зашумяване на 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚  и 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚  са представени в табл. 3-2 (стр. 92-93 
от дисертационния труд) 

 
Фигура.3.11 Вид на функциoналната зависимост на скоростта 
на нарастване 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑑𝑑)

𝑑𝑑𝑑𝑑
 от 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑖𝑖(𝑑𝑑); на втората графика (долу) са 

представени 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚  – симулационният модел и 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑒𝑒𝑘𝑘  – моделът, 
получен чрез оценените по процедурата §5.1 растежни 
параметри при незашумени входни данни 
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Фигура.3.12 Вид на функциoналната зависимост на скоростта 
на нарастване 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑑𝑑)

𝑑𝑑𝑑𝑑
 от 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑖𝑖(𝑑𝑑); на втората графика (долу) са 

предтставени 𝑑𝑑2 – симулационният модел и 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑒𝑒𝑘𝑘  – моделът, 
получен чрез оценените по процедурата §5.1 растежни 
параметри при зашумени входни данни с грешка от измерване 
на дължината 𝑒𝑒2. 
 

 
Фигура.3.13 Вид на функциoналната зависимост на скоростта 
на нарастване 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑑𝑑)

𝑑𝑑𝑑𝑑
 от 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑖𝑖(𝑑𝑑); на втората графика (долу) са 

представени 𝑑𝑑6 – симулационният модел и 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑒𝑒𝑘𝑘  – моделът, 
получен чрез оценените по процедурата §5.1 растежни 
параметри при зашумени входни данни с грешка от измерване 
на дължината 𝑒𝑒6. 
 

§8. Приложение на предложената двустъпкова 
процедура за едновременно оценяване на растежните 
параметри на БО:𝑳𝑳∞ , 𝑲𝑲 и 𝒕𝒕𝟎𝟎при реални БО  

 
Предложената двустъпкова процедура за едновременно 

оценяване на растежните параметри на БО: 𝑑𝑑∞ , 𝐾𝐾 и 𝑑𝑑0 може 
успешно да се прилага при изследването на реални БО в частта 
по оценка на запасите от БО, свързана с идентификация и 
оценка на параметрите на растежа, като позволява работа с 
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регулярни и нерегулярни измервания на параметрите на БО 
(дължина и възраст).  
Пример: 

В таблица 3-3 са представени реално снети 
експериментални данни – историческа информация за БО 
(меджид - Merlangius merlangus) в периода 2003-2006 г., 
(предоставени за целта на настоящия дисертационен труд от 
доц. д-р Виолин Райков към ИО-БАН) към които е приложена 
двустъпковата процедура за едновременно определяне на трите 
неизвестни параметъра в уравнението на фон Берталанфи по 
МНМК и ИП и получените оценки на параметрите 𝑑𝑑∞ , 𝐾𝐾 и 𝑑𝑑0: 
 
Таблица 3-3. историческа информация за БО (меджид - 
Merlangius merlangus) в периода 2003-2006 г. и получените 
оценки на параметрите 𝑑𝑑∞ , 𝐾𝐾 и 𝑑𝑑0: 
Възрастова 

група 
1-1+ 2-2+ 3-3+ 4-4+ 5-5+ 6 

Година на 
изследване

то 

Средна 
дължин
а (см) 

Средна 
дължин
а (см) 

Средна 
дължин
а (см) 

Средна 
дължин
а (см) 

Средна 
дължин
а (см) 

Средна 
дължин
а (см) 

2003 г. 12,92 14,99 17,26 19,01 20,90 21,66 
2004 г 12,61 15,14 17,02 19,00 20,70 21,99 
2005 г 12,42 14,75 17,01 19,86 20,41 21,99 
2006 г 12,65 14,96 17,10 19,29 20,67 21,88 

Резултати от приложението на двустъпкова процедура за идентификация  
на растежните параметри в модела на фон Берталанфи (едновременно 

оценяване на   𝐋𝐋∞ , 𝑲𝑲 и 𝒕𝒕𝟎𝟎) по метода на най-малките квадрати и метода на 
инструменталната променлива: 

2003 г. 𝑳𝑳∞ = 𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟑𝟑𝟑𝟑𝟏𝟏𝟐𝟐; 𝑲𝑲 = 𝟎𝟎.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟏; 𝒕𝒕𝟎𝟎 = −𝟐𝟐.𝟖𝟖𝟏𝟏𝟎𝟎𝟏𝟏 
2004 г. 𝑳𝑳∞ = 𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟑𝟑; 𝑲𝑲 = 𝟎𝟎.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟑𝟑𝟏𝟏; 𝒕𝒕𝟎𝟎 = −𝟐𝟐.𝟏𝟏𝟖𝟖𝟎𝟎𝟑𝟑 
2005 г. 𝑳𝑳∞ = 𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟏𝟏𝟐𝟐𝟎𝟎; 𝑲𝑲 = 𝟎𝟎.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟖𝟖𝟏𝟏; 𝒕𝒕𝟎𝟎 = −𝟐𝟐.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐 
2003 г. 𝑳𝑳∞ = 𝟑𝟑𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟑𝟑𝟐𝟐𝟎𝟎; 𝑲𝑲 = 𝟎𝟎.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏; 𝒕𝒕𝟎𝟎 = −𝟐𝟐.𝟑𝟑𝟑𝟑𝟏𝟏𝟎𝟎 

 
§9. Изводи към глава III. 
А) Приложен е кибернетичният подход за анализа на 

биологичното развитие на клас биологични обекти. Разгледани 
са моделите на БО, предложени са процедури за моделиране и 
оценка на параметрите им чрез прилагане на основни методи и 
процедури от направлението Идентификация на системи.  

Б) Предложен е двустъпков алгоритъм с прилагане на 
МНМК и въвеждане на ИП за едновременно определяне на 
трите неизвестни параметъра в уравнението на фон Берталанфи. 
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За изследване на рабостоспособността на метода и качествата 
на получените оценки и неговото бъдещо приложение в 
практиката е разработена програма в средата на MATLAB. 

В) Проведени са симулационни изследвания за 
проверка на работоспособността на предложената двустъпкова 
процедура в условия на добавена грешка от измерване на 
параметрите на БО и определяне на възрастта. Изведени са 
препоръки за нива на грешката от измерване, при които 
алгоритъма оценява параметрите с приемлива точност от 
апроксимация.   

Г)Резултатите от симулационните изследвания при 
прилагане на двустъпковата процедура за едновременно 
определяне на трите неизвестни параметъра в уравнението на 
фон Берталанфи по МНМК и ИП са сравнени с резултатите от 
изпълнението на метода на Гъланд и Холт за определяне на 𝑑𝑑∞  
и 𝐾𝐾 и последващо прилагане на метода на фон Берталанфи за 
определяне на 𝑑𝑑0. За целта е разработена програма в средата на 
MATLAB за последователно приложение на последните два 
метода.  

Д)Резултатите от симулационните изследвания 
показват, че предложения дустъпков алгоритъм за оценка на 
растежни параметри е по-шумоустойчив (след въвеждане на 
ИП). Констатирано е, че всички прилагани методи са много 
чувствителни по отношение на оценките на растежните 
параметри, при наличие на грешка от определяне на възрастта 
на БО. 

Е) Предложената двустъпкова процедура за 
едновременно оценяване на растежните параметри на БО: 𝑑𝑑∞ , 𝐾𝐾 
и 𝑑𝑑0 по МНМК и ИП може да се прилага както при данни от 
регулярни измервания на 𝑑𝑑 и 𝑑𝑑 (∆𝑑𝑑 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑠𝑠𝑑𝑑),така и при 
нерегулярни измервания на параметрите на БО (∆𝑑𝑑 ≠ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑠𝑠𝑑𝑑), 
като броя на данните следва да е по-голям от броя на 
оценяваните параметри. Следва да се има предвид, че 
качествата на ИП по отношение на шумоустойчивостта на 
оценките са най-ясно изразени при по-голям брой на входните 
данни.   

 Ж) Процедурата е приложена за оценка на параметрите 
на реален БО. Използвана е историческа информация 
(експериментално снети данни за възрастта и дължината на БО 
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(меджид - Merlangius merlangus) в периода 2003-2006 г. и са 
получени оценки на параметрите 𝑑𝑑∞ , 𝐾𝐾 и 𝑑𝑑0. 
 
ГЛАВА IV. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВРЪЗКАТА ДЪЛЖИНА-

ТЕГЛО НА БО 
 

§1.   Модели  дължина – тегло на БО   
Връзката или растежния модел дължина-тегло е подход 

в изследването на БО, широко прилаган в анализа, тъй като той 
предоставя информация за състоянието на запаса от БО. 
Резултатите от анализа имат следните приложения:  
-  да прогнозират теглото на БО на базата на измервания на 
дължината; 
- за сравнение на параметри на БО (средни или референтни 
стойности на теглото)  

§1.1.   Аналитичен модел  на връзката дължина – 
тегло на БО 

В основата на модела стои предположението, че с 
нарастването на БО на дължина той съответно нараства и на 
тегло, което определя следната функционална връзка между 
двата параметъра 𝑊𝑊 и 𝑑𝑑, която е нелинейна и се изразява по 
следният начин: 
𝑊𝑊(𝑖𝑖) = 𝑞𝑞 ∗ 𝑑𝑑(𝑖𝑖)𝑏𝑏 ,                        (4.1) 
 Ако уравнението на фон Берталанфи: 
 L(t)=𝑑𝑑∞ − 𝑑𝑑∞𝑒𝑒−𝐾𝐾(𝑑𝑑−𝑑𝑑0)се изрази чрез (4.1) се получава: 
𝑊𝑊(𝑑𝑑) = 𝑞𝑞𝑑𝑑∞𝑏𝑏[1 − exp�−𝐾𝐾(𝑑𝑑 − 𝑑𝑑0)�]𝑏𝑏 ,                                (4.2)   
или теглото на БО като функция от възрастта. 
Респективно 𝑊𝑊∞ = 𝑞𝑞 ∗ 𝑑𝑑∞𝑏𝑏  , следователно растежния модел на 
фон Берталанфи може да бъде презаписан като: 

𝑊𝑊(𝑑𝑑) = 𝑊𝑊∞[1 − exp�−𝐾𝐾(𝑑𝑑 − 𝑑𝑑0)�]𝑏𝑏                   (4.3)  
В нелинейния модел (4.1) неизвестни параметри са 𝑞𝑞 и 

𝑏𝑏. В практиката се прилага линейна трансформация чрез 
логаритмуване на двете страни: 
𝑘𝑘𝑛𝑛𝑊𝑊(𝑖𝑖) = 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑞𝑞 + 𝑏𝑏 ∗ 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑑𝑑(𝑖𝑖),                                                         (4.4) 
което дава линеен модел от типа:  
𝑦𝑦(𝑖𝑖) = 𝑏𝑏0 + 𝑏𝑏1 ∗ 𝑥𝑥(𝑖𝑖)                                                (4.5) 
където:𝑦𝑦(𝑖𝑖) = 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑊𝑊(𝑖𝑖), 𝑥𝑥(𝑖𝑖) = 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑑𝑑(𝑖𝑖) и 𝑏𝑏0 =  𝑘𝑘𝑛𝑛𝑞𝑞, следователно: 
𝑏𝑏 = 𝑏𝑏1, а 𝑞𝑞 = exp(𝑏𝑏0). 
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Преобразуването на (4.1) в (4.4) дава възможност за 
определяне на неизвестните коефициенти 𝑞𝑞 и 𝑏𝑏 чрез прилагане 
на МНМК по експериментално снети извадки (измервания на 
дължината и теглото на БО).  

§1.2.  Експериментално-статистически модел 
При реални БО, както по отношение на дължината на 

БО, така и по отношение на теглото значително влияние оказват 
множество външни фактори, (фактори на средата) или 
характерни особености на БО, които биха могли да имат 
отражение върху вида на зависимостта дължина-тегло (𝑊𝑊(𝑑𝑑) =
𝐹𝐹(𝑑𝑑(𝑑𝑑))). Като ефективно средство за определяне характера на 
тази зависимост може да се приеме прилагането на регресионен 
анализ (РА).  

На базата на направените разглеждания в §1.1 и §1.2 са 
формирани следните следните задачи: 
- Изследване на аналитичен модел (4.1) при различни нива на 
зашумяване на входните данни с предварително избран 
симулационен модел и съответна оценка на качествата на 
модела; 
- Прилагане на експериментално-стастистически подход в 
анализа и изследването на реални БО с цел установяване на 
вида на регресионната зависимост 𝑊𝑊(𝑑𝑑) = 𝐹𝐹(𝑑𝑑(𝑑𝑑)) в 
експлоатационната им фаза. Анализа ще се извърши на 3 етапа:  
1) Директно приложение на РА – проверка на допускане за 
линейна зависимост от вида: 𝑦𝑦 = 𝑏𝑏0 + 𝑏𝑏1𝑥𝑥; 
2) Директно приложение на РА – проверка на допускане за 
полиномиална зависимост от вида: 𝑦𝑦 = 𝑏𝑏0 + 𝑏𝑏1𝑥𝑥 + 𝑏𝑏3𝑥𝑥2; 
3) Валидиране на нелинейна зависимост – аналитичен модел от 
вида (4.1): 𝑊𝑊(𝑖𝑖) = 𝑞𝑞 ∗ 𝑑𝑑(𝑖𝑖)𝑏𝑏 ; 
 

§2.Идентификация на зависимостта дължина-тегло 
 Всяка от поставените задачи на изследването изисква 
приложение на РА, който е проведен на два етапа:  

§2.1. Определяне на регресионните коефициенти 
§2.2. Статистически анализ на резултатите и 

проверка на точността на модела 
§2.3. Оценка на качествата на модела 𝐖𝐖model  
Като показател на точността на апроксимация е удачно 

да се приеме средноквадратичното отклонение: 
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𝑒𝑒𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑘𝑘 = � 1
𝑁𝑁−1

∑ (𝑊𝑊𝑖𝑖 −𝑊𝑊�𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑒𝑒𝑘𝑘 ,𝑖𝑖)2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

2  или относителната 

грешка: 
𝑒𝑒𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑒𝑒𝑘𝑘 = 𝑒𝑒𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑒𝑒𝑘𝑘 /𝑆𝑆𝑊𝑊, където: 𝑆𝑆𝑊𝑊 е стандартното 

отклонение на експериментално снетите данни за теглото на 
БО. 

За определяне на точността на оценка на неизвестните 
параметри 𝑞𝑞 и 𝑏𝑏 при оценката на качествата на аналитичния 
модел (4.1) са използвани следните формули: 

𝑒𝑒𝑞𝑞 = (𝑞𝑞𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚 −𝑞𝑞�)
𝑞𝑞𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚

100(%)и 𝑒𝑒𝑏𝑏 = �𝑏𝑏𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚 −𝑏𝑏��
𝑏𝑏𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚

100(%), където 𝑞𝑞𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚  
и 𝑏𝑏𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚  са стойностите на параметрите от избрания 
симулационен модел, а 𝑞𝑞� и 𝑏𝑏� са оценките им изчислени чрез 
получените в резултат на прилагане на РА коефициенти. 

§2.4.  Програмно осигуряване 
С цел решаване на поставените задачи са реализирани 2 

програмни продукта в средата на Matlab – първият за 
изследване на качествата на аналитичен модел (4.1) – 
програмният скрипт е представен на стр. 105-106 от 
дисертацията; и вторият за директно приложение на РА при 
експериментално снети данни за установяване на характера на 
зависимостта дължина-тегло на БО – скрипта е представен на 
стр. 107-110 от дисертационния труд. 

 
§3. Симулационни изследвания 
§3.1. Симулационни изследвания за анализ на 

качествата на аналитичен модел (4.1) с избран тестов модел 
и различни нива на зашумяване. Оценка на качествата на 
модела 
Изходни данни за симулационна серия: 
𝑞𝑞 = 0,0107; 𝑏𝑏 = 3.057; 
𝑑𝑑𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚  - от §6.1 (Глава III – табл. 3-1), 
𝑊𝑊𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚  е изчислено по модела: 𝑊𝑊𝑖𝑖 = 𝑞𝑞𝑑𝑑𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚 𝑏𝑏  в програмната среда 
на MATLAB. Наред с изследването на точността на получените 
оценки за 𝑞𝑞 и 𝑏𝑏 при прилагането на описаните методи е 
направено изследване и по отношение на точността на оценките 
при зашумяване на входните за обекта на изследване 
променливи и шумоустойчивостта на предложения алгоритъм. 

26 
 



За целта 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚  и 𝑊𝑊𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚  са зашумени с нормално 
разпределена шум, генериран в програмната среда на MATLAB 
със същите стойности и по процедурата, описана в §6.1 (Глава 
III – табл. 3-1): 

Генерираните нива на зашумяване на 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚  са 
представени в Таблица 4-1 (стр.  112-113 от дисертацията): 

§3.2. Резултати от симулационните изследвания 
Резултатите от проведените симулационни изследвания 

за проверка на работоспособността и точността на оценяване на 
описаните изчислителни процедури и методи със и без 
зашумяване на 𝑊𝑊𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚и 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚  както и графична интерпретация на 
резултатите са представени в табл. 4-2 – стр. 113-117 от 
дисертационния труд. 

§4.Изследване на зависимостта 𝑾𝑾 = 𝒇𝒇(𝑳𝑳) дължина-
тегло при реални БО 

Изследвани са 4 Черноморски БО по експериментално 
снети данни за дължината и теглото: БО1 (хамсия - Engraulis 
encrasicolus), БО2 (барбуня- Mullus barbatus ponticus), БО3 
(меджид - Merlangius merlangus), БО4 (сафрид - Trachurus 
mediterraneus ponticus). Данните са предоставени от ИО към 
БАН за целите на настоящата дисертация по Програмата за 
събиране на данни в сектор рибарство – проект: Събиране, 
управление и използване на данни за целите на научния анализ 
и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството 
за периода 2014-2016 г.  

§4.1 Експериментални данни за реални БО, 
използвани за целите на изследването: 

Експерименталните данни, използвани за целите на 
изследването са представени в табл. 4-3 до 4-6 – стр. 118-119 от 
дисертационния труд. 

§4.2  Изследване на зависимостта 𝑾𝑾 = 𝒇𝒇(𝑳𝑳) при 
реални БО   

§4.2.1. Резултати от експериментално-
статистическия анализ на зависимостта дължина-тегло за 
БО1 са представени в (Табл.4-7) – стр. 120, а графична 
интерпретация на резултатите – построяване на модела 
върху диаграмата на разсейването, анализ на 
стюдентизираните остатъци и моделните грешки на стр. 
120-122 от дисертационния труд. 
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§4.2.2 Резултати от експериментално-
статистическия анализ на зависимостта дължина-тегло за 
БО2 са представени в (Табл.4-8) стр. 122-123, а графична 
интерпретация на резултатите – построяване на модела 
върху диаграмата на разсейването, анализ на 
стюдентизираните остатъци и моделните грешки на стр. 
123-124 от дисертационния труд. 

§4.2.3 Резултати от експериментално-
статистическия анализ назависимостта дължина-тегло за 
БО3 са представени в (Табл.4-9) стр. 124-125, а графична 
интерпретация на резултатите – построяване на модела 
върху диаграмата на разсейването, анализ на 
стюдентизираните остатъци и моделните грешки на стр. 
125-127 от дисертационния труд. 

§4.2.4 Резултати от експериментално-
статистическия анализ на зависимостта дължина-тегло за 
БО4 са представени в (Табл.4-10) стр. 127-128, а графична 
интерпретация на резултатите – построяване на модела 
върху диаграмата на разсейването, анализ на 
стюдентизираните остатъци и моделните грешки на стр. 
128-129 от дисертационния труд. 

 
§4.5 Приложение на предложената последователност 

в анализа на зависимостта дължина-тегло на БО 
 Предложеният алгоритъм за установяване на вида на 
зависимостта дължина-тегло за разглежданият клас БО (линеен-
полиномиален-нелинеен от вида (4.1)) може успешно да се 
приложи при анализа на състоянието на БО, рестроспективен 
анализ (на базата на историческа информация за БО, оценка на 
текущото състояние и анализ влиянието на факторите на 
средата (наличие на нутриенти, промени във физичния и 
химичния състав на средата и др.). 

§4.5.1 Набиране на данни 
За изпълнението на програмата за поетапен анализ на 

вида на зависимостта дължина-тегло на БО са необходими 
комплекти от данни (измервания на дължината и теглото) на 
БО. 
Основни изисквания към данните: 
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Желателно е броя на данните да превишава значително броя на 
коефициентите на модела.  

§5. Изводи към глава IV  
 

1) Изследвани са възможностите и качествата на два метода 
за идентификация на връзката дължина-тегло на БО: 
определяне на неизвестните параметри по аналитичен модел на 
база на симулационни и експериментално снети данни и 
експериментално-статистически (РА), с определяне на 
структура и параметри. 

2) Качествата на двата метода са изследвани с използване 
на симулация. За целта: 

А) Създадени са програмни продукти в средата на 
MATLAB; 

Б) Избран е тестов модел, срещан в практиката и използван 
при описание на връзката дължина-тегло на реални обекти с цел 
анализ на качествата на аналитичен модел (4.1); 

В) симулирани са и са използвани данни, характерни за 
този тип БО със и без зашумяване и с различно ниво на шума; 

Г) Оценени са качествата на аналитичния модел (грешката 
от определяне на параметрите на модела със и без зашумяване 
на входните данни); 

Д) Настоящия анализ показва че, при липса на добавен шум 
от измервания, параметрите 𝑞𝑞 и 𝑏𝑏 се определят точно, но 
алгоритъма има сравнително ниска степен на шумоустойчивост 
и недобро качество на оценките на параметрите 𝑞𝑞 и 𝑏𝑏 по 
отношение на добавен шум от измерване на 𝑑𝑑 и 
неработоспособност при зашумяване на 𝑊𝑊. Това налага високи 
изсквания към качеството на входните данни.  

Е) Определени са структурата и параметрите на ММ чрез 
прилагане на експериментално-статистически подход в анализа 
на връзката дължина-тегло за реални БО, със съпътстващия 
статистически анализ на точността на получените модели; 

Ж) За всички изследвани реални БО полиномиалната 
регресионна зависимост от вида: 𝑦𝑦 = 𝑏𝑏0 + 𝑏𝑏1𝑥𝑥 + 𝑏𝑏2𝑥𝑥2 дава най-
точни резултати при конвертирането на 𝑑𝑑 в 𝑊𝑊 за дължини и 
тегла, специфични за експлоатационната фаза на БО. 
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ГЛАВА V. КИБЕРНЕТИЧЕН ПОДХОД ПРИ 
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ ОТ БО 

 
 Управлението на експлоатацията на живите морски 
ресурси (запаси от БО) изисква провеждане на научно 
обоснована политика с цел запазване на възможността за 
възпроизводство на БО и устойчивото им развитие във времето 
т.е. поддържане на биомасата на БО в безопасни биологични 
граници.  Прекомерното нарастване на уловите (риболовното 
усилие), породено от прекомерна експлоатация  може да доведе 
до необратим срив на биологичната основа за съществуване на 
БО. Тази ситуация се усложнява и от непълната или 
некачествена информация за потенциала на развитие на тези 
обекти. Налице са усилията на много изследователи да създадат 
обосновани управленчески технологии за ефективна 
експлоатация на ресурсите.  

Състоянието на запасите от БО в последните години 
налага изискване за формиране на управленски стратегии и 
дефиниране на експлоатационни нива в условията на 
неопределеност, така че да бъдат минимизирани рисковете за 
ресурсите и тяхната среда на живот, което налага значителни 
промени в областта на науката и технологията на управлението 
им. Един от елементите на тази промяна е изискването за 
формиране на предпазен подход в управлението и 
експлоатацията на запасите от БО.    

§1. Обобщена схема на запасите от БО като обект на 
управление 

Разглежданите в настоящата глава въпроси са свързани 
с отчетливо формулиране на обекта на управление, неговите 
входни и изходни променливи (фактории целеви параметри), 
както и технологията на управление, съобразена с 
възможностите на средата на функциониране на обекта и 
набирането на необходимата информация за формиране на 
управлението. На фиг.5.1 е дадена обобщената блокова схема на 
обекта (БО) с предварително регламентираните променливи и 
използвани означения:  
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𝑦𝑦 - изходна величина, (реакция, целева функция) на обекта, в 
случая биомаса на запасите от БО; 
𝒙𝒙1- управляем фактор: улови (риболовна смъртност в резултат 
на експлоатацията на БО); 
𝒙𝒙2 – вектор на неуправляемите, но измеряеми (изчисляеми) 
фактори: естествена смъртност на БО и попълване на запаса от 
БО;  
𝒆𝒆 – вектор на неуправляемите и неизмеряеми фактори и 
факторите на средата, (шум) – случайно възникнали събития, 
които имат директен или косвен ефект върху 
биоразнообразието и обилието на запасите от БО (екологични 
катастрофи, природни катаклизми - резки и нехарактерни 
климатични промени, навлизане на инвазивни видове, 
възникване на свръхпопулации и нарушаване на 
междувидовото равновесие), както и температура на водата, 
нива на усвоения кислород, соленост, киселинност, ефекти на 
средата (скорост на вятъра, прозрачност на водата, вълнение), 
наличие на нутриенти (фито-, зоо-планктони, обилие на други 
видове с които се изхранва изследвания запас от БО), 
антропогенни фактори (от дейността на човека – индустриални 
и органични и др. замърсявания на средата на обитание. 

Създаването на ефективно управление на запасите от 
БО изисква пълна и качествена информация за факторите и y. 

  
§2. Система за управление на запасите от БО 
Изхождайки от съществуващата потребност за 

ефективно управление на биомасата при отчитане на 
особеностите на обект-среда е съставена следната блокова  

𝐸𝐸   
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Фигура 5.2 Блокова схема на системата за управление на 
запасите от БО 
където са използвани следните означения:  
ПУУ – правила за управление на уловите включват целият 
набор от технически и регулативни мерки, както и 
биологичните референтни индикатори на запаса от БО; 
САПМ – сравнителен анализ чрез прогнозни модели – избора 
на модел и последващо формиране на управлението, използва 
текущата информация за запаса при различни експлоатационни 
нива (𝐹𝐹𝑖𝑖), като биомасата на запаса от БО се анализира спрямо 
референтните стойности; 
ЕР – блок за избор на експлоатационен режим (𝑰𝑰РЕГ); 
ПП – предпазен подход +  ЕР реализира функциите на 
управляваща структура; 
𝑥𝑥1 – управляващо въздействие –ОДУ, МДУ, МУУ (общ 
допустим или максимално допустим улов); 
𝐸𝐸1(𝑀𝑀,𝑅𝑅)– вектор, отчитащ естествената смъртност на БО и 
попълването, който се определя по експериментални и 
аналитични методи (в частта ОЗ); 
𝐸𝐸2 ≡ 𝑒𝑒– вектор, отчитащ всички външни влияния (шумове), 
които не се измерват в процеса на управлението на БО и 
факторите на средата; 
ОЗ – оценка на запасите от БО – експериментални изследвания, 
пробонабиране, осъществяващо информация за биомасата, 
растежните параметри на БО и параметрите на смъртността. 

 
§3.3.2 Предпазен подход в управлението на запасите 

от БО 
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Принципа за предпазност в разглеждания случай е 
базиран на „концепцията за устойчиво развитиие” и се свързва с 
предупреждение от нежелани събития в условията на 
неопределеност при експлоатацията на природните ресурси. 
Във връзка с това се налагат следните 4 важни принципа на 
управляващата философия:  
- Предупреждение, свързано с възможността за появата на 
загуби в експлоатирания запас и екосистемата; 
- Предприемане на обосновани мерки в случай на възникнала 
опасност за състоянието на експлотирания запас;  
- Отчитане на неопределеността (непълно познаване на запасите 
и средата на обитаване) като обективно неизбежен фактор в 
регулирането на експлоатационните нива; 
- Възстановяване на експлоатираните запаси от БО до високи 
нива на продуктивност и поддържането на тези нива  в периода 
на експлоатация. 

§3.3.3.  Отчитане на неопределеността при 
прогнозиране на ОДУ 

При разглеждане на предпазния подход са дефинирани 
следните типове неопределености: 
- Неопределеност, предизвикана от грешки от измерванията, 
свързани с непредставителност на набраните данни; 
- Неопределеност на моделната апроксимация на динамиката на 
уловите; 
- Неопределеност на естествената изменчивост на параметрите 
на запаса. 
 §4. Алгоритъм и програма за управление на 
запасите от БО с приложение на предпазния подход 
 

На базата на синтезираната блокова схема на системата 
за управление (фиг. 5.2) е предложен следният алгоритъм за 
синтез на целеви индикатор на управлението: 
Таблица 5-1. Стъпков алгоритъм за управление на запасите от 
БО с прилагане на предпазен подход в управлението 
 

Стъпка 1. Събиране на предварителна информация и 
рестроспективен анализ на запасите от БО 

- събиране на информация за географско разпределение  
- сезонност  
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- биологични и физиологични особености на БО 
- специфика на храненето и др.  
- междувидови и вътрешновидови взаимодействия 
 Стъпка 2. Идентификация на 𝑬𝑬𝟏𝟏(𝑴𝑴,𝑹𝑹) 
- пробонабиране (експериментални изследвания по метода на площите 
и проби от комерсиални улови) и идентификация на параметрите на 
растежа 
- пробонабиране (експериментални изследвания по метода на площите 
и проби от комерсиални улови) и идентификация на връзката дължина 
тегло – изчисляване на теоретично и следно тегло, коефициент на 
Фултън, косвени методи за анализ на наличността и обилието на 
нутриенти, необходими за нормалното развитие и растежа на БО; 
- пробонабиране (експериментални изследвания по метода на площите 
и проби от комерсиални улови) и идентификация на параметрите 
смъртността; 
- събиране на информация за уловите, систематизиране и 
идентификация на общата смъртност 
- оценка на смъртността в резултат на междувидови взаимодействия 
(хищник-жертва) оценка на влиянието на свръхпопулации и инвазивни 
видове 
- пробонабиране (експериментални изследвания по метода на площите 
и проби от комерсиални улови) и идентификация на попълването на 
запаса (отчитане на вариабилността на попълването) 
- оценка на ефекта от антропогенни дейности – индустриални 
замърявания, органични замърсявания и др.; 
Стъпка 3. Събиране на текуща информация за 𝑬𝑬𝟐𝟐 
- анализ и оценка на ефектите на средата на обитание – химичен състав 
на водата, температура, соленост, усвоен кислород, наличие на 
нутриенти, влияние на специфични климатични фактори на средата – 
плътност на водата, течения, вятър, вертикални смесвания на водни 
слоеве с различна температура; 
- възникване на екологични катастрофи и климатични катаклизми. 

Стъпка 4. Събиране на текуща информация за състоянието на 
запасите от БО 

пробонабиране (експериментални изследвания по метода на площите и 
проби от комерсиални улови) и измерване на текущите нива на 
биомасата на запаса или индексите на обилие 
Стъпка 5. Анализ на кривата запас-попълване (след изпълнение на 

стъпки 1-4) 
- Идентификация на 𝑌𝑌𝑀𝑀𝑆𝑆𝑌𝑌  
Стъпка 6. Анализ на кривата биомаса-попълване (след изпълнение 

на стъпки 1-4) 
- Идентификация на 𝐵𝐵𝑀𝑀𝑆𝑆𝑌𝑌  
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Стъпка 7. Продукционни модели. Линейно-кохортен анализ, 
Виртуално-популационен-анализ. Идентификация на равновесния 
улов на единица попълване и равновесната биомаса на единица 
попълване. 

Стъпка 8. Изчисляване на биологични референти (целеви) нива за 
биомасата, максималният устойчив улов и риболовната 

смъртност 
Стъпка 9. Проверка, анализ и сравнение на текущи с референтни 

стойности. Прогнозни модели – за различни експлоатационни нива 
(𝑭𝑭𝒊𝒊) 

Формиране на препоръка за целеви индикаторна управлението 𝑥𝑥1– 
ОДУ с прилагане на предпазния подход в управлението на запасите от 
БО 
 

§5. Програмно осигуряване  
За подпомагане на процеса по формиране на 

управлението е разработено самостоятелно приложение 
програмна система тип съветник на оператора,  програмния код 
е разработен  в средата на MATLAB и обхваща методите 
описани по-долу: 
 §5.1 Използвани в разработената програмна система 
математически методи за моделиране, анализ и оценка на 
параметрите на БО и формиране на целевите индикатори 
на управлението:  
А. Проверка на статистическа хипотеза за нормално 
разпределение на извадките с възможност за изследване на 
влиянието на броя на интервалите и внесен шум (грешка от 
измерване на параметри на БО, вариабилност на факторите 
на средата) 
Б. Изследване на аналитичен модел връзка дължина-тегло 
𝑊𝑊(𝑖𝑖) = 𝑞𝑞 ∗ 𝑑𝑑(𝑖𝑖)𝑏𝑏  и оценка на параметрите 𝑞𝑞 и 𝑏𝑏  
В.  Изследване на вида на връзката дължина-тегло в рамките 
на експлоатационната фаза на БО (Валидност на линеен, 
полиномиален и нелинеен модели) 
Г. Oпределяне на растежните параметри 𝐾𝐾, 𝑑𝑑∞  на БО по 
модела на Фон Берталанфи  
Д. Oпределяне на растежните параметри 𝐾𝐾, 𝑑𝑑∞  по метода на 
Гъланд и Холт  
Е. Oпределяне на растежните параметри 𝐾𝐾, 𝑑𝑑∞  по метода на 
Форд-Уолфорд  
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Ж. Oпределяне на растежните параметри 𝐾𝐾, 𝑑𝑑∞  по метода на 
Чапман-Гъланд  
З. Изчисляване на 𝐾𝐾 и 𝑑𝑑0 по метода на Фон Берталанфи при 
предварително известна известна 𝑑𝑑∞   
И. Двустъпкова процедура на базата на МНМК и ИП за 
едновременна оценка на параметрите в растежния модел на 
фон Берталанфи 𝐾𝐾, 𝑑𝑑∞  и 𝑑𝑑0 
К. Изчисляване на КС (коефициента на обща смъртност 𝑍𝑍) 
чрез линеаризираната крива на улова от данни за 
възрастовата композиция на БО и уловите  
Л. Изчисляване на КС (коефициента на обща смъртност 𝑍𝑍) на 
базата на данни за размерната композиция на БО и  уловите  
М. Определяне на Z по метода на Бевъртон и Холт на базата 
на данни за размерната композиция на БО  
Н. Mетод на Джоунс и Ван Залинге за изчисляване на КС 
(коефициента на обща смъртност 𝑍𝑍) – Кумулативна крива на 
улова от данни за размерната композиция на БО и уловите  
О. Изчисляване на КС по метода на Пауъл-Уедърал  
П. Изчисляване на коефициента на естествена смъртност 𝑀𝑀 и 
коефициента на уловитост 𝑞𝑞 чрез коефициента на общата 
смъртност 𝑍𝑍 и риболовното усилие 𝑓𝑓  
С. Формула на Рикхтер-Ифанов  
Т. Анализ на кривите Запас-попълване Модел на Бевъртон и 
Холт, Биомаса на запаса от БО-попълване. Изчисляване на 
Биологични референтни нива на запаса от БО и целеви 
индикатори на управлението за Биомасата и риболовната 
смъртност с прилагане на предпазния подход.  

 
§5.3 Програмен код 
Програмния код за реализация на изпълнението на 

описаните в §5.1 методи е даден в Приложение 4 
 
§5.4 Проверка на работоспособността на 

предложената програмна система 
Работоспособността на предложената програмна 

система е тествана с експериментални, симулационни данни и 
решени числови примери. Типа на входните данни, необходими 
за изпълнението и резултатите от изпълнението на методите са 
указани и/или представени Приложение 5. 
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§6. Изводи към глава V 

А) Предложени са: 
- блокова схема на системата за управление на запаса от БО в 
условията на неопределеност при използване на предпазен 
подход; 
- стъпков алгоритъм за набиране, анализ, обработка на 
информация и оценка на параметрите и референтните 
биологични индикатори на БО, на базата на които се формира 
заданието (целевия индикатор на управлението); 
Б) Разработена е програмна система тип съветник на оператора 
за подпомагане на процеса по формиране на заданието и 
управление на запасите от БО, която позволява изчислението на 
параметрите на растежа, параметрите на смъртността на БО, 
изследване на закона на разпределение и проверка на 
статистически хипотези – допускане за нормално разпределение 
на данните в извадката; анализ на кривите запас-попълване и 
биомаса-попълване на запаса и изчисление на референти за 
запаса биологични индикатори, които са целеви индикатори на 
управлението на запасите от БО в условията на неопределеност. 
Работоспособността на същата тествана с експериментални, 
симулационни данни и решени числови примери в [144]. 

 
ОБОБЩЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 
 При решаване на поставените в глава I на настоящия 
дисертационен труд задачи е изпълнено следното:  
 Глава II - Чрез прилагане на  експериментално-
статистически подход е проведен пасивен експеримент по 
набиране на подходяща информация чрез статистическа извадка 
на растежни параметри на БО в Българското черноморие в 
района на местност „Траката“ в околностите на гр. Варна. 
Определени са законите на статистическо разпределение на 
линейната дължина и теглото на двата типа БО. За изясняване 
влиянието на точността на данните върху резултатите от 
прилагането на статистически критерий за проверка на закона 
на разпределение са проведени подходящи симулационни  
изследвания. Проведени са и изследвания за изясняване на броя 
на интервалите на разбиване на статистическата извадка на 
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интервали при образуване на емпиричното разпределение, 
което е в основата на избора на теоретичния закон. Използвани 
са пряк метод за определяне закона на разпределение с хи-
квадраткритерия и косвени методи. Дадени са препоръки за 
ефективен подход при решаване на подобен род задачи при n > 
200. При симулациите са използвани машинно генерирани 
данни с нормално разпределение в среда на MATLAB. 

Установено е, че разпределението на дължините на БО1 
и БО2 се подчинява на нормалния закон. Точността на 
експерименталните данни, от 0.1 см с която са снети е 
достатъчна.  

 Разпределението на теглата  БО1 и БО2 се подчинява на 
нормалния закон се подчинява на нормалния закон, което не е 
валидно за БО1. Точността на експерименталните данни от 1 гр 
следва да се подобри. 

Получените модели на законите на разпределение на 
вероятностите, на растежните параметри при двата вида БО, 
характерни за Българското черноморие са адекватни и могат да 
се използват за изследователски и практически задачи. 

Глава III - Приложен е кибернетичният подход за 
анализа на биологичното развитие на клас биологични обекти, 
характерни за Българския шелф на Черно море. Предложени са 
процедури за оценка на параметрите им чрез прилагане на 
основни методи от направлението Идентификация на системи.  

Предложен е матричен метод, включващ двустъпков 
алгоритъм с прилагане на метода на най-малките квадрати и 
въвеждане на инструментална променлива за едновременно 
определяне на трите неизвестни параметъра в уравнението на 
фон Берталанфи. Изследвани са качествата на алгоритъма, на 
базата, на който са дадени препоръки за използване. За 
прилагане в практиката е разработена програма в средата на 
MATLAB. 

Резултатите от симулационните изследвания показват, 
че предложения дустъпков алгоритъм за оценка на растежни 
параметри е по-шумоустойчив. Констатирано е, че 
изследваните методи са значително чувствителни по отношение 
на оценките на растежните параметри, при наличие на грешка 
от определяне на възрастта на БО. 
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Процедурата е приложена за оценка на параметрите на 
реален БО. Използвана е историческа информация 
(експериментално снети данни за възрастта и дължината на БО 
(меджид - Merlangius merlangus) в периода 2003-2006 г. и са 
получени оценки на араметрите 𝑑𝑑∞ , 𝐾𝐾 и 𝑑𝑑0. 

Глава IV - Изследвани са възможностите и качествата на 
два метода за идентификация на връзката дължина-тегло на БО: 
определяне на неизвестните параметри по аналитичен модел на 
база на симулационни и експериментално снети данни и 
експериментално-статистически (РА), с определяне на 
структура и параметри. 

Качествата на двата метода са изследвани с използване на 
симулация. За целта: 

А) създадени са програмни продукти в средата на 
MATLAB; 

Б) избран е тестов модел, срещан в практиката и използван 
при описание на връзката дължина-тегло на реални обекти с цел 
анализ на качествата на алгоритмите;   

В) симулирани са и са използвани данни, характерни за 
този тип БО без и с зашумяване и с различно ниво на шума; 

Г) Извършени са изследвания и са оценени качествата чрез 
сравнение на три типа модели за описание на връзката 
дължина-тегло: линеен, полиномен (от втори ред) и нелинеен 
(4.1). Дадени са препоръки за приложение. 

Д) Определени са структурата и параметрите на ММ на 
връзката дължина-тегло на реални БО по данни от Института по 
океанология  на БАН. 
 Глава V - Предложени са: 
- блокова схема на системата за управление на запаса от БО в 
условията на неопределеност при използване на предпазен 
подход; 
- стъпков алгоритъм за набиране, анализ, обработка на 
информация и оценка на параметрите и референтните 
биологични индикатори на БО, на базата на които се формира 
заданието (целевия индикатор на управлението); 
- разработена е програмна система тип съветник на оператора за 
подпомагане на процеса по формиране на заданието при 
управление на запасите от БО в условията на неопределеност. 
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На база на изложеното може да се заключи, че 
поставените цел и задачи на дисертационният труд са 
изпълнени. Формулирани са следните приноси. 

 
НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ: 

1. Доказано е нормално разпределение на честотите при 
експериментално снети растежно честотни извадки на два типа 
БО от Българската част на Черно море, като са комбинирани 
пряк статистически метод (Хи-квадрат критерий на Пирсън) и 
косвените методи за проверка на статистически хипотези за 
нормално разпределение на случайна величина. 
2. На базата на симулационни изследвания са дадени препоръки 
за определяне на броя на интервалите при разбиване на 
извадката за проверка на хипотезата за нормално разпределение 
на данни в представителни извадки за брой на данните 𝑛𝑛 > 200. 
Дадени са резултати и изводи от изследване влиянието на 
грешките от измерване и вариабилност на средата, при 
определяне на закона на разпределение.  
3. Предложен е матричен двустъпков алгоритъм с прилагане на 
метода на най-малките квадрати и въвеждане на 
инструментална променлива за едновременно определяне на 
трите неизвестни параметъра в уравнението на фон Берталанфи. 
На базата на тестови изследвания са оценени качествата на 
алгоритъма и са изведени препоръки за прилагането му при 
определяне на растежните параметри на БО.    
4. Изследвани са 3 типа модели за описание на връзката 
дължина-тегло на БО: линеен, нелинеен полиномиален и 
нелинеен от вида (4.1) и са изследвани качествата им. 
5. Предложена е блокова схема на системата за управление на 
запаса от БО в условията на неопределеност при използване на 
предпазен подход. 
 

ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 
1. Реализиран е експеримент по набиране на данни за 
определяне на закона на разпредение на растежните параметри 
на два типа БО от Българския шелф на Черно море. На тази база 
са определени статистическите им модели. 
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2. Чрез обработка на експериментални данни е установен 
характера на зависимостта дължина-тегло за БО от 
разглеждания клас в тяхната експлоатационна фаза. 
3. Предложен е стъпков алгоритъм за оценка на параметрите и 
референтните биологични индикатори на БО, на базата на които 
се формира заданието (целевия индикатор на управлението); 
4. Разработена е програмна система тип съветник на оператора 
за подпомагане на процеса по формиране на заданието при 
управление на запасите от БО в Българския шелф на Черно 
море в условията на неопределеност. 
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Abstract:   
The management of the living rources is one of the main 

priorities of the coutries in which teritiories they belong. The rules 
for their exploitation and management are based on predefined 
targets. There is a set of measures for their proper implementation 
which include control and surveillance of their adequate 
implementation by the responsible parties. The European 
Commision and FAO have issued a number of regulations and 
documents, encouraging the scientific research in support to the 
sustainable exploitation of renewable living resources. Despite the 
detailed, comprehensive, ecosystem approach to resources 
management the statistics still shows that most of the fish stocks are 
overexploited and the complex nature of the living resources is 
making them very difficult for building a management strategy and 
forming an adequate exploitation regime. As of todays date the 
status of the fish stocks still shows that the overexploitation of the 
living resources in European waters is a significant problem.  
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