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СТАНОВИЩЕ 
от 

акад. Кирил Боянов 
член на научно жури съгласно заповед № 116/13.03.2015 г.  

на Директора на Институт по Биофизика и Биомедицинско инженерство – БАН 

по процедура за защита на научната степен „доктор на науките”  
в професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки”  

на тема „Автономни обучаващи се системи от потоци данни в реално време” с 
автор д-р Пламен Първанов Ангелов 

 

 1. Общо описание на представените материали. 
 Пламен Първанов е представил за защита дисертационен труд на тема 
„Автономни обучаващи се системи от потоци данни в реално време”, автореферат, 
списък на публикациите, свързани с дисертацията, списък на ръководените от 
дисертанта проекти, поканени доклади, пленарни доклади, участия в програмни 
комитети, диплома за научната степен „доктор” и т.н. Представени са и избрани 
публикувани статии. 

 2. Обща характеристика на дисертационния труд. 
 Представеният дисертационен труд съдържа 307 страници, включително 
заключение, списък на избрани публикации – 46 броя, библиография, индекс, речник и 
приложения. Работата е посветена на само-изграждащи се много-моделни нелинейни 
нестационарни системи. Оформена е в 14 глави с въведение, заключение и насоки за 
бъдеща работа. 

Дисертацията съдържа теоретични обобщения, научни и приложни подходи, 
получени в резултат на многогодишни изследвания на автора. Авторът предлага теория 
за автономно математическо моделиране, класификация, прогнозиране, разпознаване 
на откази, управление на динамично променящи се обекти. 

Глава първа въвежда основните насоки на изследването като се прави преглед на 
публикуваните изследвания. 

В глава втора са разгледани двата водещи принципа на предлагания подход. 

В глава трета са описани няколко метода за разделяне пространството на 
данните чрез кластеринг. 

В глава четвърта се предлагат нов вид размити модели, характеризиращи се с 
опростена структура и използване на облаци от данни и автоматични определяне на 
размитите тегла. 

Глава пета дава представа за методиката на формиране структурата на 
многомоделна система на база потоци данни.  

Глава шеста е посветена на обучение на параметрите на структурните съставящи 
на многомоделната система. 

Класовете задачи, които се решават с предлагания от автора подход се изброяват 
в глава седма. 

В глава осма е предложена схема за самопострояващи и самообучаващи се 
класификатори. 
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Глава девета е посветена на самоизграждащ се регулатор, синтезиращ автономно 
своята структура. 

В глава десета се разглежда оригинална концепция за коопериращи автономни 
системи, патентована в САЩ и някои европейски страни, със съществено приложение в 
роботизираните системи. 

В глава единадесета се дават някои разработени и внедрени приложения. 

В глава дванадесет се описва приложението на предлаганият от автора подход 
към мобилните автономни роботи. 

Глава тринадесет е посветена на приложенията на автономните самообучаващи 
системи за обработка в реално време като разпознаване, следене на обекти и т.н. 

Глава четиринадесет разглежда приложенията на автономните обучаващи 
системи за разпознаване на човешка дейност. 

В последната глава се третират основните научни, научно-приложни и приложни 
приноси. 

3. Научно и научно-приложни приноси. 
Те могат да се обобщят по следния начин: 

Научни приноси: 
 предложена е оригинална теория за автономно математическо 

моделиране, класификация, прогнозиране, разпознаване на откази и 
управление на динамично променящи се обекти. 

 предложен е алтернативен тип размити правила, базирани на потоци 
данни. 

 предложен е рекурентен метод за изчисление плътността на 
разпределение на данните. 

 предложени са нови принципи на еволюиращия класификатор и 
принципът за еволюиращ регулатор. 

Научно-приложни и приложни приноси: 
 методи за еволюиращи класификатори и кластеринг. 
 самонастройващ се интелигентен сензор. 
 методи за откриване на аномалии и др. 
 внедрени приложения в различни области на промишлеността. 

4. Отражение на резултатите в научните изследвания и икономиката. 
Представен е списък на 46 избрани публикации, свързани с дисертацията. 

Получени са 2 патента като 19 доклада са изнесени на престижни конференции. 
Публикациите на кандидата се цитирани многократно като общото количество 
цитирания, включително на работите извън дисертацията надхвърля 3900 пъти. 

5. Критични бележки 
Забелязани са технически пропуски в автореферата и дисертацията. Отсъства 

списък на защитилите докторантура под ръководството на кандидата. 
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6. Заключение 
Проф. д-р Пламен Ангелов представя за защита впечатляващ дисертационен 

труд, посветен на нова теория в областта на самоизграждащи се много-моделни 
нелинейни, нестационарни системи. 

Изследванията и публикациите във връзка с дисертацията съдържат оригинални 
идеи, а получените резултати са намерили практическо приложение. За част от тях има 
издадени патенти. В проектите, ръководени от автора, идеите са приложени и е 
получен икономически ефект. 

Научните постижения са признати от научната общност в тази област, а проф. 
Пламен Ангелов е несъмнен световен авторитет. 

Имайки предвид горното убедено препоръчвам на уважаемите членове на 
научното жури да присъди научната степен „доктор на науките” на Пламен Първанов 
Ангелов. 

 

 

 

13.05.2015 г.       Изготвил: 

         /акад. Кирил Боянов/ 

             

 

 


