
 РЕЗЮМЕ НА НАУЧНАТА ПРОДУКЦИЯ 

НА КАНДИДАТА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ  

„ДОЦЕНТ“ Д-Р ИНЖ. ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ 

 

7.1. Kostadinov C., Adapted method for modeling a RTM with parallel 

structure. Scholar’s press, ISBN 978-620-2-31609-5, 2018.  

Резюме: Тази студия изследва някои задачи, възникващи при 

проектирането на роботизирани технологични модули. Представен е 

адаптиран модел за изследване производителността на роботизиран 

технологичен модул (РТМ) с паралелна структура. При повече от 2 машини 

с различно време за обработка на машините, обслужвани от 1 робот се 

натрупват загуби от обслужване, което се отразява на цялостната 

производителност на RTM. 

Abstract: The studio studied some of the tasks that arose when designing 

technological modules on robotics. We present an adapted model for the study of 

performance on a robotic technological module (RTM) with a parallel structure. In 

case of damage from 2 machines with different times for processing on the 

machine, maintenance from 1 robot will destroy the maintenance, somehow 

reflecting on the overall performance on the RTM. 

 

7.2. Костадинов Ч., П. Златев, И. Пеева, Автоматизирана система за 

анализ и управление на енергийна ефективност. НИ на НТС по 

машиностроене, год 23, брой 9/172, АДП - 2015, Созопол, София, ТУ - 

София, ISBN 1310-3946, стр. 372-377, 2015.  

Резюме: В настоящата статия е представена автоматизирана 

система за анализ и управление на данни, базирана на сензори за измерване 

на използвана топлинна и електрическа енергия. Освен събирането на 

информация системата предоставя и препоръки, относно ефективното 

използване на енергия, както в различни производствени системи, така и в 

дома и офиса. 

Abstract: This article presents an automated system for the analysis and 

control of data, based on sensors for measuring the use of fuel and electricity. The 

system of collecting information and providing challenges regarding energy 

efficiency, both in various production systems, as well as in homes and offices. 

 

7.3. Костадинов Ч., Ив. Пеева, Адаптиран метод за моделиране на РТМ с 

паралелна структура. Proceedings of University of Ruse – 2017, vol. 56, book 2, 

ISSN 1311-3321, стр. 99-103, 2017. 

 Резюме: В тази статия се обсъждат някои особености при 

моделирането на роботизирани технологични модули. Представен е 

адаптиран модел на PTM с паралелна структура. При повече от 2 машини с 

различно време за обработка, обслужвани от робот, се натрупват загуби 

при изчакване, което се отразява на цялостната производителност на PTM. 



Abstract: In this article, we consider some features in the modeling of the net 

on robotic technology modules. Presenting an adapted model on PTM with a 

parallel structure. In the event of damage from 2 machines with different 

processing times, service from a robot, all the damage is ruined when chafing, 

somehow reflecting on the overall performance of the PTM. 

 

7.4. Костадинов Ч., Ив. Пеева, Влияние сценария обслуживания 

технологических машин в РТМ параллельного действия. Сп. Актуальная 

наука, № 3/2017, Волгоград, 2017, ISSN 2587-9022, стр. 39-42, 2017. 

Резюме: Тази статия обсъжда зависимостта на производителността 

на роботизирани технологични модули от сценария на обслужване. 

Обслужването на няколко машини от един индустриален робот влияе върху 

разпределението на заявките, чакащи в опашката. Ако има повече от две 

машини и те имат различно време за обработка, това води до увеличаване 

на загубите от изчакване на обслужване при различни сценарии и се 

отразява на цялостната производителност на роботизираните 

технологични модули. 

Abstract: In this article, we consider the dependence of RTM performance on 

the maintenance scenario. Servicing several machines from one industrial robot 

affects the distribution of queued applications. If there are more than two 

machines and they have different processing times, this leads to an increase in 

losses from waiting for maintenance under different scenarios and affects the 

overall performance of the RTM. 

 

7.5. Костадинов Ч., Ив. Пеева, Аналитично определяне на диапазона за 

изменение на относителната интензивност при обслужване на машини в 

РТМ. XХVII MНТК „АДП-2018”, Созопол, София, ТУ - София, стр. 125-129, 

2018. 

 Резюме: В настоящата статия са разгледани особеностите при 

определяне на диапазона за изменение на относителната интензивност при 

обслужване на машини в РТМ. Предложен е начин за аналитично и 

графично определяне на този диапазон. Представено е решението за РТМ 

съставен от 4 машини обслужвани от 1 робот. 

Abstract: In this article, you will especially notice when determining the 

range for the change in relative intensity during service on the machine in RTM. It 

is proposed to begin with an analytical and graphical definition of the range. 

Presented solution for RTM is composed of 4 service machines from 1 robot. 

 

7.6. Peeva I., Ch. Kostadinov, About the possibility of inspecting gas 

pipelines. Proceedings of the International Conference “Robotics & Mechatronics 

and Social Implementations 2018”, ISSN 1310-8255, стр. 104-106, 2018. 

 Резюме: Тази статия разглежда възможностите за проучване на 

подземни газопроводи с цел откриване на течове на природен газ и в случай 

на такива за осигуряване на безопасни работни условия. Работата изисква 

прецизен избор на оборудване, както и разработване на подходящ план за 



наблюдение. Анализът представя възможността за използване на БЛА, 

оборудвани с необходимите технически инструменти за намиране на 

проблемни участъци от газопреносната мрежа. 

Abstract: This article explores opportunities for exploring underground gas 

pipelines with so to detect natural gas leaks and in case of such to ensure safe 

operating conditions. The work requires a precise choosing of equipment, as well 

as developing of an appropriate observation plan. The analysis presents the 

possibility of using UAVs, equipped with the necessary technical instruments to 

find problematic sections of the gas transmission network. 

 

7.7. Kostadinov C., I. Peeva, Simulation modeling of RTM with parallel 

structure. Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, 

“Fundamental Sciences and Applications”, vol. 25, Online ISSN 2603-459X, стр. 

15-29, 2019. 

 Резюме: Тази статия обсъжда някои аспекти, свързани със 

симулационното моделиране на роботизирани технологични модули (РTM). 

Представен е модел на РTM с паралелна структура, състоящ се от 8 

машини с различно работно време, които се обслужват от 1 робот. 

Резултатите от работата на симулационния модел се потвърждават от 

аналитичен модел при същите работни условия. 

Abstract: This article discusses some aspects related to simulation modelling 

of robotic technology modules (RTMs). A model of RTM with parallel-structure, 

consisting of 8 machines with different working hours, which are served by 1 

robot, is presented. The results of the operation of the simulation model are 

confirmed by an analytical model under the same operating conditions. 

 

7.8. Костадинов Ч., И. Пеева, Особености на системите за масово 

обслужване с опашки. Сп. Автоматизация на дискретното производство, брой 

2, Издателство на ТУ-София, ISSN 2682-9584, стр. 22-25, 2020.  

Резюме: Роботизираните производствени системи от машини, при 

определени условия на работа, може да се представят като системи за 

масово обслужване с опашки от заготовки, чакащи обслужване. Разгледани 

са модели на системи с безкраен и краен обем на буферни устройства и са 

обобщени зависимости за определяне на основни техни параметри. 

Abstract: Robotic production systems of machines, under certain operating 

conditions, can be presented as queuing systems with queues of blanks waiting to 

be serviced. Models of systems with infinite and finite volume of buffer devices are 

considered and dependencies for determining their main parameters are 

summarized. 

 

7.9. Костадинов Ч., Относно организацията на работа на системите за 

масово обслужване с приоритети. Сп. Автоматизация на дискретното 

производство, брой 2, Издателство на ТУ-София, ISSN 2682-9584, София,  

стр. 26-28, 2020. 



 Резюме: В системите за масово обслужване може да постъпват 

различни по характер заявки. Поради своята значимост за 

функционирането на системите, някои от тях изискват приоритетно 

обслужване. Разгледани са въпроси, свързани с организацията на 

приоритети на заявки при сложно техническо оборудване и са 

систематизирани зависимости за определяне на основни характеристики. 

Abstract: Queries of different nature may be received in queuing systems. 

Due to their importance for the functioning of the systems, some of them require 

priority maintenance. Issues related to the organization of priority requests for 

complex technical equipment are considered and dependencies for determining 

basic characteristics are systematized. 

 

7.10. Kostadinov C., I. Peeva, Оn the choice of a structural-layout variant of a 

robotic technological module. Proceedings of University of Ruse, ISSN 1311-

3321; ISSN 2535-1028; ISSN 2603-4123, vol. 59, book 2.1, Ruse, стр. 33-38, 

2020. 

 Резюме: Правилният избор на структурно-компоновъчната схема е 

ключов момент при проектирането на роботизирани технологични модули, 

определящ както техническата, така и икономическата целесъобразност 

от използването на този тип средства за автоматизация. Широкият 

диапазон на изменение на основните технически и експлоатационни 

параметри на технологичните и спомагателните възли, структурирани в 

модул, обуславя голямото разнообразие от технически възможни 

компонентни варианти на оборудване за реализиране на определен 

технологичен процес. Разглеждат се производствени модули с различен брой 

паралелно работещи технологични машини, обслужвани от един робот. 

Чрез вероятностно моделиране на работата на различни варианти е 

изследвано влиянието на броя на технологичните машини и сценария на 

тяхното обслужване от един робот върху очакваната производителност. 

Възможно е да се постигне зададената производителност във варианти с 

различен брой машини и подходящи сервизни сценарии, поради наличието на 

различни загуби от изчакване на сервиз, което може да се използва при 

търсене на оптимално решение. 

Abstract: The correct choice of structural-layout scheme is a key point in the 

design of robotic technological modules, determining both the technical and 

economic feasibility of using this type of automation tools. The wide range of 

variation of basic technical and operational parameters of the technological and 

auxiliary units, structured in a module, determines the wide variety of technically 

possible component variants of equipment for realization of a certain 

technological process. Production modules with different number of parallel 

operating technological machines, serviced by one robot, are considered. The 

influence of the number of technological machines and the scenario of their service 

by one robot on the estimated productivity was studied by probabilistic modeling 

of the work of different variants. It is possible to achieve the set performance in 

variants with different number of machines and suitable service scenarios, due to 



the presence of different losses from waiting for service, which can be used in 

search of an optimal solution. 

 

7.11. Костадинов Ч., К. Крумова, В. Александрова, И. Христозов, 

Моделиране на системи за масово обслужване с „откази“ за определяне на 

основни експлоатационни параметри. Proceedings of University of Ruse, 

volume 59, book 3.2. ISSN 1311-3321; стр. 95-100, 2020. 

 Резюме: Системите за масово обслужване с опашка (QS) с откази са 

един от по-типичните видове системи за масово обслужване, използвани за 

описание и изследване на комуникационни и информационни системи. 

Поради важността им за функционирането на такива системи, 

зависимостите се обобщават, за да се определят основните им параметри. 

Разглежда се пример за такава система и се прави анализ на работата и се 

дават примерни препоръки за по-добра работа на системата. 

Abstract: Queuing systems (QS) with failures are one of more a typical type 

of QS used to describe and study communication and information systems. Due to 

their importance for the functioning of such systems, the dependencies are 

summarized to determine their main parameters. An example of such a system is 

considered and an analysis of the work is made and sample recommendations are 

given for better operation of the system. 

 

7.12. Костадинов Ч., Д. Фаразов, Д. Димитров, Разработване на модел на 

комуникационната система на Първа българска армия при Мурската 

настъпателна операция 1945 г. Доклади от годишна университетска научна 

конференция 27-28 май 2021 година,  Електронно издание, Велико Търново 

2021 г. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ISSN 2367-7481, стр. 

1526-1533, 2021. 

 Резюме: В статията се предлага разработването на модел на 

комуникационната система на Първа българска армия по време на 

Мурската настъпателна операция 29 март – 15 април 1945 г. чрез 

възможностите на специализираната среда за моделиране и изследване на 

комуникационни системи Riverbed. Предложеният модел би могъл да се 

приложи успешно при развитието на системата за управление и 

модернизирането на комуникационната и информационната система като 

част от информационните ресурси на отбраната. 

Abstract: In the paper proposes the development of a model of the 

communication system of the First Bulgarian Army during the Mura offensive 

operation March 29 – April 15, 1945 through the capabilities of the specialized 

environment for modeling and research of RiverBed communication systems. The 

proposed model could be successfully applied in the development of the 

management system and the modernization of the communication and information 

system as part of the defense information resources. 

 

7.13. Костадинов Ч., Симулационен модел на работата на номератора на 

12-та пехотна дивизия по време на Мурската настъпателна операция 1945 г. 



Автоматизация на дискретното производство, Брой 3, Издателство на ТУ-

София, ISSN 2682-9584, София, стр. 197-199, 2021. 

 Резюме: В статията са изследвани времената на продължителност 

на разговорите от щаба на 12-та пехотна дивизия по време на Мурската 

настъпателна операция на българската армия 28.03.1945 г. Разработен е 

симулационен модел на проводната линия, свързваща щаба на дивизията с 

всеки един от номераторите в състава й. Определено е средното време за 

закъснение на разговорите с номератора на щаба на дивизията. 

Abstract: The article examines the duration of the talks from the headquarters 

of the 12th Infantry Division during the Mura offensive operation of the Bulgarian 

Army on March 28, 1945. A simulation model of the wire line connecting the 

headquarters of the division with each of the numerators in the composition was 

developed. The average time for delay of the talks with the numerator of the 

division headquarters has been determined. 

 

7.14. Костадинов Ч., И. Пеева, Относно избора на обслужващ робот в 

роботизирани технологични модули. Автоматизация на дискретното 

производство, Брой 3, Издателство на ТУ-София, ISSN 2682-9584, София, 

стр. 104-107, 2021.  

Резюме: Изборът на промишлен робот, обслужващ машини в 

роботизирани технологични модули е важна инженерна задача и се 

основава на множество изисквания, определящи негови технически 

характеристики. За изграждане и експлоатация на ефективен роботизиран 

модул е важно съотношението на времената за работа на машините и 

съответните времена за обслужване на промишления робот, чиито 

гранични стойности се определят от заложените критерии за 

ефективност. В статията е представен алгоритъм за работа при избор на 

промишлен робот, обслужващ основно технологично оборудване при 

определени производствени условия. 

Abstract: The choice of an industrial robot servicing machines in robotic 

technological modules is an important engineering task and is based on a number 

of requirements determining its technical characteristics. For the construction and 

operation of an efficient robotic module, the ratio of the operating times of the 

machines and the corresponding service times of the industrial robot is important, 

the limit values of which are determined by the set efficiency criteria. The article 

presents an algorithm for operation when selecting an industrial robot servicing 

basic technological equipment under certain production conditions. 

 

7.15. Костадинов Ч., Алгоритми за контрол на задръстванията в 

комуникационните мрежи. Сп. Автоматизация на дискретното производство, 

брой 3, Издателство на ТУ-София, ISSN 2682-9584, София, стр. 191-196, 

2021.  

Резюме: В статията са разгледани най-разпространените алгоритми, 

които се използват за преодоляване на задръстванията, получаващи се при 

преминаване през много комуникационни устройства на информация. 



Представена е последователността на работа на всеки един от 

разгледаните алгоритми.  

Abstract: In the article are considered the most popular algorithms that are 

used to overcoming congestion occurring when passing through many 

communication devices information. The sequence of operation of each of the 

considered algorithms is presented. 

 

7.16. Пеева И., Ч. Костадинов, Изследване на производителността на 

палетизиращо оборудване. Proceedings of University of Ruse, ISSN 1311-3321; 

ISSN 2535-1028; ISSN 2603-4123, vol. 60, Ruse, стр. 80-85, 2021. 

Резюме: Автоматизираното палетизиране на пакетирани продукти се 

използва в различни производствени процеси, което постига 

експлоатационна безопасност, гъвкавост и по-висока производителност. В 

статията се разглеждат въпроси, свързани с оптимизиране на работата 

на роботизиран модул за палетизиране на пакетиран насипен материал с 

цел повишаване на производителността на съществуващото оборудване. В 

средата на GPSS World е разработен симулационен модел, позволяващ 

изследване на влиянието на определени фактори върху работата на модула 

и са представени получените резултати. 

Abstract: Automated palletizing of packaged products is used in various 

production processes, which achieves operational safety, flexibility and higher 

performance. The article discusses issues related to optimizing the operation of a 

robotic module for palletizing packaged bulk material in order to increase the 

productivity of existing equipment. A simulation model has been developed in the 

environment of GPSS World, allowing the study of the influence of certain factors 

on the performance of the module and the obtained results are presented. 

 

7.17. Peeva I., Ch. Kostadinov, P. Vitliemov, Analysis of the Load of 

Technical Equipment in Robotic Modules. International scientific conference on 

communications, information, electronic and energy systems CIEES-2021, 2021.  

Резюме: Като основен критерий за ефективна работа се използва 

натоварването на основното и спомагателното оборудване, включени в 

автоматизираните системи на предприятието. При системите с паралелна 

работа, състоящи се от m брой високонадеждни технологични машини 

имащи различни машинни времена, коефициентът на натоварване на всяка 

от машините зависи не само от времето за работа и поддръжка, но и от 

последователността на тяхното обслужване. Тъй като естеството на 

протичащите процеси е със случайни времена, манипулациите на 

техническите системи в дискретни производства могат да бъдат описани с 

различни възможни състояния и съответни вероятности за пребиваване на 

елементите в тях. Зависимостта на натоварването от техните отделни 

структурни единици от интензивността на работа и възприетите 

сценарии на работа на технологичното оборудване се анализира чрез 

аналитично вероятностно моделиране на работата на тези 

производствени системи. 



Abstract: The load on the main and auxiliary equipment, included in 

automated enterprise layouts, is used as main criteria for their effective work. In 

parallel operation systems, consisting of m number of high-reliability process 

machines and different machine times, the load factor of each of the machines 

depends not only on the operating and maintenance times but also on the sequence 

of their maintenance. Because the nature of the ongoing processes, the 

manipulations of technical systems in discrete productions can be described by 

various possible states and corresponding probabilities for the residence of the 

elements in them. The dependence of the load on their individual structural units of 

the intensity of work and adopted scenarios of operations of technological 

equipment is analyzed by analytical probabilistic modeling work of these 

production systems. 

 

 

18.02.2022г.      д-р инж. Чавдар Костадинов 


