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МУЛТИФЕРОИЦИТЕ – ОБЕЩАВАЩИ МАТЕРИАЛИ ЗА 

МУЛТИФУНКЦИОНЛНИ УСТРИЙСТАВА 
 

И. Н. Апостолова1
, А. Т. Апостолов2

 

Ключови думи: собствени и несобствени мултифероици, магнетоелектрични 

взаимодействия 

РЕЗЮМЕ 

Мултифероиците (МФ) са забележителни поради своята уникалност и силна 

връзка между електричните, магнитните и структурните параметри на подреждане, 

което води до възникването на спонтанно фероелектричество и спонтанен магнетизъм в 

една фаза. Магнетоелектричният (МЕ) ефект най-общо е връзката между магнитното и 

електричното подреждане във веществата. Изясняване на връзката между структурата и 

свойствата на МФ вещества и особено на МЕ сдвояване на микроскопично ниво 

представлява основен интерес за нас. Докладът представя част от нашите основните 

резултати при теоретичното изучаване на МФ, публикувани в повече от 15 статии през 

последните пет години. 

В статиите се обобщават резултати, свързани с различни статични и динамични 

свойства на собствени и несобствени МФ. Изследвани са ефектите на йонното дотиране, 

влиянието на крайния размер и повърхността в наноструктурите и механизмът на 

появата на поляризацията. Всички модели се отнасят за реални вещества с възможност 

за приложения в съвременната електроника. 

Част от статиите са посветени на създаване на „изкуствени“ МФ – вещества с 

фероелектрични свойства, които се дотират с атоми от групата на преходните метали – 

BaTiO3 дотиран с Co, Mn, Fe, Cr и ZnO тъник филм дотиран с Co и Cr. Дискутирани са 

влиянието на размерите и повърхнинните ефекти в BaTiO3 наночастици. Създаден е 

модел обясняващ МФ свойства на дотиран с немагнитни Mg йони ZnO тънък филм. 

 Последните статии са посветени на изследване на несобствени МФ, в които 

поляризацията възниква само в магнитно подредената фаза – CuO обемен материал и 

наночастица. За RCrO3 (R – магнитен редкоземен йон – Pr, Sm, Gd, Dy, Ho, Er, Tb) е 

предложен микроскопичен модел, включващ Дзялошински – Мория взаимодействието 

между Cr-Cr и R-Cr йони, дискутирани са спин-преориентационните преходи и появата 

на допълнителна поляризация под температурата на магнитния фазов преход. Изяснено 

е, че главният принос в поляризацията се дължи на магнитострикционния механизъм. 
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Keywords: proper and improper multiferroics, magnetoelectric interactions  

ABSTRACT 

Multiferroics (MF) are remarkable due to their uniqueness and strong connection 

between electrical, magnetic and structural alignment parameters, resulting in the occurrence of 

spontaneous ferroelectricity and spontaneous magnetism in one phase. The magnetoelectric 

(ME) effect is generally the relationship between the magnetic and the electrical arrangement 

in the materials. Explaining the relationship between the structure and the properties of MF 

materials and especially the ME coupling at a microscopic level is a major interest for us. The 

report presents some of our main results in the theoretical study of the MF, published in more 

than 15 articles over the last five years. 
The articles summarize results related to different static and dynamic properties of 

proper and improper MF. The effects of ion doping, the influence of the finite size and surface 

in nanostructures and the mechanism of the appearance of polarization were studied. All 

models apply to real materials applicable in modern electronics. 
Some of the articles are focused on the creation of "artificial" MF - materials with 

ferroelectric properties, which are doped with atoms of the transition metal group - BaTiO3 

doped with Co, Mn, Fe, Cr and ZnO thin film doped with Co and Cr. The influence of the size 

and surface effects on BaTiO3 nanoparticles was discussed. A model explaining the MF 

properties of doped with non-magnetic Mg ion ZnO thin film was created. 
The latest articles are devoted to the study of improper MF in which polarization 

occurs only in the magnetically order phase - CuO bulk material and nanoparticle. Microscopic 

model for RCrO3 (R - magnetic rare earth ion- Pr, Sm, Gd, Dy, Ho, Er, Tb) is proposed, 

including the Dzyaloshinskii-Moriya interaction between Cr - Cr and R - Cr ions. The spin-

reorientation transitions and the occurrence of additional polarization under the temperature of 

the magnetic phase transition were discussed. It is clarified that the main contribution to 

polarization is due to the magnetostrictive mechanism. 
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МИКРОСКОПИЧЕН МЕХАНИЗЪМ НА СПИН-

ПРЕОРИЕНТАЦИОНЕН ПРЕХОД В BiFeO3 ТЪНКИ ФИЛМИ 

ИНДУЦИРАН ОТ ВЪНШНО ЕЛЕКТРИЧНО ПОЛЕ 
 

А. Т. Апостолов
1
, И. Н. Апостолова
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Ключови думи: мултифероици, магнетоелектрични взаимодействия, функции на 

Грийн, спин-преориентационен преход, индуцирано Джелоджински-Мория 

взаимодействие 

РЕЗЮМЕ 

На базата на напречния Изинг модел в псевдо-спиново представяне с S = 7/2, 

модифициран модел на Хайзенберг и два типа магнетоелектрични (МЕ) взаимодействия 

е изградена микроскопична теория на спин-преориентационен (SR) преход в BiFeO3 

(BFO) тънки филми индуциран от външно електрично поле. За теоретичните 

пресмятания е използван методът на функциите на Грийн (ФГ). Доказано е, че при 

прилагане на външно електрично поле причиненото от спонтанната поляризация 

Джелоджински-Мория (DM) взаимодействие е отговорно за преориентацията на 

равнината в които са разположени спиновете на магнитната подсистема, без да се 

нарушава тяхната конфигурация. Чрез пресмятане на пълната енергия на системата е 

доказано, че SR преход е от първи род. Причината за прехода е рязкото завъртане (т.нар. 

flipping process) на вектора на спонтанната поляризация на ъгъл 71
о
 или 109

о
 от 

направление [1;1;1] при определени критични стойности на външно електрично поле, 

приложено в направление [0;-1;0].  

Установено е, че спонтанната поляризация Ps под температурата на магнитния 

фазов преход нараства с нарастване на външното магнитно поле приложено по посока на 

вектора на спонтанната поляризация или намалява с нарастване на външното магнитно 

поле приложено в направление перпендикулярно на PS. Качествено това поведение е 

обяснено с ренормиране на честотата на тунелиране и обменното псевдо-спиново 

взаимодействие от МЕ взаимодействия. Числените пресмятания са в добро качествено 

съвпадение с публикуваните експериментални резултати. 
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MICROSCOPIC MECHANISM OF A SPIN-REORIENTATION 

TRANSITION INDUCED BY EXTERNAL ELECTRIC FIELD IN 

BiFeEO3 THIN FILMS  
 

А. Т. Аpostolov
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, I. N. Аpostolova
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Keywords: multiferroism, magnetoelectric interactions, Green's functions spin-

reorientation transition, induced Dzyaloshinskii-Moriya interaction 

ABSTRACT 

A microscopic theory of the spin-reorientation (SR) transition induced by an external 

electric field in BiFeO3 (BFO) thin films is presented. It is based on the transverse Ising model 

in terms of pseudo-spin variables S with S = 7/2, the modified Heisenberg model and two types 

of magnetoelectric (ME) interactions. The Green function method is used for theoretical 

calculation. It has been demonstrated that, in the presence of an external electric field, the 

Dzyaloshinskii-Moriya (DM) interaction is responsible for the reorientation of the spinal plane 

of the magnetic subsystem without disturbing their configuration. It has been proven that the 

spin-reorientation (SR) transition is of first generation order by calculating the full energy of 

the system. The reason for the transition is the flipping process of the spontaneous polarization 

vector at the angle 71
o
 or 109

o
 from [1;1;1] direction at given critical values of an external 

electric field applied in the direction [0;-1;0]. The spontaneous polarization Ps below the 

temperature of the magnetic phase transition may increase or decrease depending on the 

direction of the external magnetic field.  

Ps grows with an increase in the external magnetic field when it is applied in the 

direction of the Ps or decreases as the external magnetic field is applied in a direction 

perpendicular to the PS. Qualitatively, this behavior is explained by the fact that the ME 

interactions renormalized the tunneling frequency and the exchange pseudo-spin exchange 

interactions for the ferroelectric system. Numerical calculations are in good quality coincidence 

with the published experimental results. 
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МИКРОСКОПИЧЕН МОДЕЛ НА МАГНЕТОЕЛЕКТРИЧНИТЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В RCrO3 (R = Y, La, Lu и Eu) СЪЕДИНЕНИЯ 
 

А. Т. Апостолов1
, И. Н. Апостолова2

 

Ключови думи: мултифероици, магнетоелектрични взаимодействия, функции на 

Грийн, спин-преориентационен преход, индуцирано Джелоджински-Мория 

взаимодействие 

РЕЗЮМЕ 

Представена е микроскопична теория на магнетоелектричните (МЕ) ефекти в 

мултифероични RCrO3 съединения, където R немагнитен редкоземен йон (R = Y, La, Lu и 

Eu). Отчитайки влиянието на полярните решетъчни отмествания върху симетричното и 

антисиметричото обменни взаимодействия са дефинирани два типа сдвояване между 

магнитната и фероелектричната подсистеми. Първото магнетоелектрично 

взаимодействие е биквадратично по отношение на спиновите и псевдо-спиновите 

оператори. Второто, наречено антисиметрично, е индуцирано от появата на спонтанна 

поляризация в RCrO3. Изграденият микроскопичен модел описва появата на 

температурно зависим спин-преориентационен (SR) преход и го определя като 

непрекъснат (непрекъснато въртене на магнитните спинове в zx равнината в определен 

температурен интервал).  

Теоретично е доказано появата на допълнителна поляризация като следствие от 

магнитното подреждане. Това се дължи на  индуцирането на антисиметрично магнитно 

взаимодействие от тип Джелоджински-Мория, което е следствие от появата на 

спонтанна поляризация в тези съединения. Изследвани са влиянието на 

магнетоелектричните взаимодействия върху магнитната и фероелектричните 

подсистеми. Поведението на намагнитеността при прилагане на външното електрично 

поле е качествено обяснено с ренормиране на обменните симетрични и антисиметрични 

магнитни взаимодействия от спонтанната поляризация PS. Зависимостта на спонтанната 

поляризация от посоката на външно магнитно поле е обяснена с възникването на 

обратна връзка между PS и намагнитеността.  

Пресметната е температурната зависимост на енергията на фононен мод и 

наблюдаваните аномалии са обяснени с влиянието на спин-фононното взаимодействие, 

конкуренцията между антиферомагнитното и феромагнитното подреждане и промяната 

на магнитната структура вследствие на спин-преориентационен преход. За числените 

пресмятания e използван методът на функциите на Грийн.  

                                                           
1
А. Т. Апостолов, доц. д-р, катедра „Физика”, Университет по Архитектура, Строителство и 

Геодезия, Хидротехнически факултет, бул. Хр. Смирненски 1, 1046 София, България, e-mail: 

angelapos@abv.  
2
И. Н. Апостолова, доц. д-р, катедра „Математика и Физика“, Лесотехнически университет, 

Факултет „Горска промишленост“, бул. „Кл. Охридски“ 10, 1756 София, България, e-mail: 

inaapos@abv.bg  

 



 

 2 

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“ 

1 – 3    НОЕМВРИ   2017 

1 – 3  NOVEMBER  2017 

International Jubilee Scientific Conference “75th Anniversary of UACEG” 
UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY 

 

MICROSCOPIC APPROACH TO THE MAGNETOELECTRIC 

COUPLINGS IN RCrO3 (R = Y, La, Lu and Eu) COMPOUNDS 
 

А. Т. Аpostolov
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Keywords: multiferroics, magnetoelectric interactions, Green’s functions, spin-

reorientation transition, induced Dzyaloshinskii-Moriya interaction  

ABSTRACT 

A microscopic theory of magnetoelectric (ME) effects in multiferroic RCrO3 

compounds, where R is a non-magnetic ion (R = Y, La, Lu and Eu), is presented. Taking into 

account the influence of polar lattice displacements of symmetrical and antisymmetric 

exchange interactions, two types of coupling between the magnetic and the ferroelectric 

subsystems are defined. The first magnetoelectric interaction is quadratic with respect to spin 

and pseudo-spin operators. The second, called antisymmetric, is induced from the appearance 

of spontaneous polarization in RCrO3. This microscopic model describes the occurrence of a 

temperature-dependent spin-reorientation (SR) transition and defines it as continuous 

(continuous rotation of the magnetic spins in the zx plane within a certain temperature range). 

Theoretically, the appearance of additional polarization as a consequence of a 

magnetic phase transition has been proven. This is due to the induced of an antisymmetric 

magnetic interaction of type Dzyaloshinskii-Moriya which is a consequence of the spontaneous 

polarization in these compounds. The influence of magnetoelectric interactions on the magnetic 

and ferroelectric subsystems has been investigated. The dependence of spontaneous 

polarization on the direction of external magnetic field is explained by the occurrence of 

feedback effect between PS and magnetism.  

The temperature dependence of the phonon energy is calculated and the observed 

anomalies are explained by the influence of the spin-phonon interaction, the competition 

between the antiferromagnetic and the ferromagnetic interaction and with the changes of the 

magnetic structure as a result of the SR transition. For the numerical calculations is used the 

method of Green’s functions. 
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5ТО ПОКОЛЕНИЕ СИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ОТЛАГАНЕ НА 

НАНО ТЪНКИ ПОДРЕДЕНИ ОРГАНИЧНИ СЛОЕВЕ ПО МЕТОДА 

НА ЛАНГМЮИР И БЛОДЖЕТ  

Г. Р. Иванов1, З. Полевска2 

Ключови думи: Лангмюир-Блоджетови филми; Лангмюирови филми; прецизни 

транслационни модули; компютъризация; биосензори 

РЕЗЮМЕ 

Нашата система от 5-то поколение за изследване и отлагане на подредени 

органични слоеве по метода на Лангмюир-Блоджет (ЛБ) е в крайните си фази на процеса 

на разработване и тестване. В нея като цяло има няколко световни иновации: 

транслационен модул с висок механичен импеданс, основаващ се на двупосочен винт за 

задвижване и пластмасови лагери;  смяна на специализирания и скъп микропроцесорен 

контролер с аналогово-цифров преобразувател и работа в Windows среда; принципно 

нов тип датчик за измерване на повърхностното напрежение. Системата е напълно 

компютъризирана и софтуерът е написан в програмната среда LabView. ЛБ методът е 

ключова технология в областта на органичните нанотехнологии и е най-добрият метод 

за над молекулярна архитектура. Нанотехнологиите пък са една от най-приоритетните 

области на науката и иновациите. Този усъвършенстван инструмент съчетава прецизна 

механика и управление на движението, прецизни сензори и сложен компютърен 

контрол. 
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5
TH

 GENERATION SYSTEM FOR RESEARCH AND DEPOSITION OF 

NANO THIN ORGANIZED ORGANIC FILMS FOLLOWING THE 

LANGMUIR AND BLODGETT METHOD   

G. R. Ivanov1, Z. Polevska2 

Key words: Langmuir-Blodgett films; Langmuir films; precision translational modules; 

computerization, biosensors 

ABSTRACT 

Our next 5th generation Langmuir-Blodgett (LB) organized organic film research and 

deposition system is under development. It has several world innovations mainly: high 

mechanical impedance translational module based on bidirectional screw drive and plastic 

bearings; replacement of the dedicated and expensive microprocessor controller with analogue-

to-digital converter board and operation in Windows environment; new type of sensor for 

measuring of surface pressure. The system is fully computerized and the software is written in 

LabView programming environment. The LB method is the key technology in the high priority 

area of organic nanotechnologies and the best method for supramolecular architecture. This 

sophisticated instrument combines precision mechanics and motion control, precision sensors 

and complicated computer control. 
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НОВИ ЕФЕКТИ В НАНОТЪНКИ ПОДРЕДЕНИ ОРГАНИЧНИ 

ФИЛМИ ОТ ФЛУОРЕСЦЕНТНО МАРКИРАНИ ФОСФОЛИПИДИ 

И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНЕТО ИМ  

Г. Р. Иванов1, З. Полевска2, Г. Антова
3 

Ключови думи: Лангмюир-Блоджетови филми, неразтворими монослоеве на 

интерфейса вода-въздух (Лангмюиров филм), фосфолипиди, биосензори, 

нанотехнология 

РЕЗЮМЕ 

Систематичните наши изследвания през последните близо 30 г. на Лангмюир и 

Лангмюир-Блоджетови (ЛБ) филми от флуоресцентно маркирани в главата фосфолипи 

чрез почти всички възможни експериментални методики и компютърно моделиране 

доведе до откриването на 3 нови ефекта: а) самогасене на флуоресценцията в твърда 

фаза в Лангмюирови филми; б) възстановяване на самозагасената флуоресценция при 

наличие във водната субфаза на големи двувалентни метални йони; в) сформиране на 

стабилни във времето цилиндри  с бислойна височина при отлагане на ЛБ монослой при 

термодинамично равновесни условия. И трите ефекта могат да се използват за 

получаване на ново поколение биосензори с повишена чувствителност, селективност и 

бързодействие.   
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NEW EFFECTS IN NANOTHIN ORGANIZED ORGANIC FILMS 

FROM FLUORESCENTLY LABELLED PHOSPHOLIPIDS AND THE 

POSSIBILITIES FOR THEIR APPLICATIONS  

G. R. Ivanov1, Z. Polevska2, G. Antova
3 

Key words: Langmuir-Blodgett films, insoluble monolayers at the air-water interface 

(Langmuir films), phospholipids, biosensors, nanotechnology  

ABSTRACT 

Our almost 30 years of systematic studies of Langmuir and Langmuir-Blodgett (LB) 

films from fluorescently head labelled phospholipids with almost all possible experimental 

techniques and computer modelling led to the discovery of 3 new effects: a) fluorescence self-

quenching in the solid phase of Langmuir films; b) recovery of the selfquenched fluorescence 

if large bivalent metal ions are present in the water subphase; c) formation of stable with time 

cylinders with bilayer height when the LB film deposition is carried at thermodynamic 

equilibrium conditions. All 3 effects can be used in a new generation biosensors with improved 

sensitivity, selectivity and reaction times.  
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Мултикомпоненти халкогенидни стъкла от  системите As2Se3-

Ag4SSe-PbTe (SnTe) - области настъклообразуване и влияние на 

компонентите въвху някои от основните им физикохимични 

свойства 

А. Амова-Костова
1
, Л. Алжихмани

2
, Г. Алексиева

3
, Т. Христова-

Василева
4
, В. Василев

2 

 

Ключови думи: Халкогенидни стъкла, Oбласти на стъклообразуване, 

Физикохимични свойства, Микроструктура. 

Резюме 

 Съпоставени са областите на стъклообразуване в трикомпонентните 

халкогенидни системи (As2Se3)x(Ag4SSe)y(PbTe)z (A) и (As2Se3)x(Ag4SSe)y(SnTe)z (B) и са 

анализирани техните особености (x, y и z – mol. %: x+y+z = 100).  

 Халкогенидните стъкла в системите А и В са характеризирани със следните 

физикохимични свойства: термични – чрез температури на фазови преходи 

(стъклообразуване - Tg, кристализация - Tc и топене - Tm); физични – плътност (d), 

микротвърдост (HV) и компактност (C); термомеханични - минимален обем на 

микропразнините (Vh), енергия за тяхното образуване (Еh) и модул на еластичност (Е). 

 Анализът на концентрационните зависимости на представените основни 

физикохимични свойства от концентрацията на PbTe(z)] или SnTe(z) при постоянно 

съотношение y/(y+x) = m или от съотношението „m“ при z = const, позволява получаване 

на халкогенидно стъкло с предварително зададено свойство, с оглед на неговото 

практическо приложение. 
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Multicomponent chalcogenide glasses from the As2Se3-Ag4SSe-PbTe 

(SnTe) systems - glass formation regions and influence of the modifiers on 

some of their main physicochemical properties  

A. Amova-Kostova
1
, L. Aljihmani

2
, G. Alexieva

3
, T. Hristova-

Vasileva
4
, V. Vassilev

2 

 

Keywords: Chalcogenide glasses, Glass-forming regions, Physicochemical properties, 

Microstructure 

Abstract 

 The regions of glass formation in the ternary chalcogenide systems 

(As2Se3)x(Ag4SSe)y(PbTe)z (A) and (As2Se3)x(Ag4SSe)y(SnTe)z (B) were compared and their 

peculiarities were analyzed (x, y and z – mol. %: x+y+z = 100).  

 The chalcogenide glasses in the A and B systems were characterized with the 

following basic physicochemical properties: thermal - by the temperatures of phase 

transformations (glass transition, Tg, crystallization, Tc and melting, Tm); physical – density 

(d), microhardness (HV) and compactness (C); thermomechanical – minimal volume of the 

microvoids (Vh), microvoids formation energy (Еh), elasticity modulus (E), etc. 

 The analysis of the concentration dependencies of the presented main 

physicochemical properties on the PbTe(z) or SnTe(z) concentrations at constant ratio 

y/(y+x)=m or variation of “m” at z=const allows preparation of chalcogenide glass with 

preliminary given property, considering its practical application. 
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Плътност на функция в математическия анализ 

A. Апостолов1, З. Пейков2 

Ключови думи: плътност на функция 

РЕЗЮМЕ 

На базата на дефиницията на произволна функция на един аргумент и взаимното 

и еднозначно съответствие между стойности на функция и аргумент са дефинирани 

следните понятия: 

     а) абсолютна средна и диференциална линейна плътност на функция и 

аргумент; 

     б) относителна линейна плътност на една функция спрямо друга; 

     в) относителна линейна плътност на аргумент на една функция спрямо 

аргумента на друга функция. 

Показани са условията, при които са в сила тези дефиниции: непрекъснатост и 

диференцируемост на функцията; монотонност на функцията; еднакво качество на 

множествата от стойности на аргумента и функцията и е направено изследване на 

указаните плътности. 

Направено е обобщение на понятията плътност на функция и аргумент в случая на 

функция на две и три променливи и е доказана теорема за проекциите на векторна и 

тензорна величина по координатните оси и равнини. 
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ABSTRACT 

On the ground of the definition of arbitrary function of one argument and the mutual 

and unambiguous correspondence between the values of the function and argument, the 

following concepts have been deveined:  

a). Absolute average and differential linear density of the function and argument;  

b). Relative linear density of one function toward another function;  

c). Relative linear density of the argument of one function toward the argument of 

another function.  

The conditions are shown under which these definitions apply: continuity and 

differentiability of the function; monotony of the function; equal quality of the arrays of values 

of argument and function and the examination has been done of the specified densities.  

The generalization of the concepts of the density of function and argument has been 

done in the case of a function of two and three variables and the theorem on projections of 

vector quantity and tensor quantity on the co-ordinate axes and planes has been proven.  
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МНОГОКРИТЕРИАЛНА ОПТИМИЗАЦИЯ - ПАРЕТО ПОДХОД 

Мирослава Иванова1 

Ключови думи:  

РЕЗЮМЕ 

Почти всяка практическа задача за вземане на решение, било то индивидуално 

или групово е многокритериална. Във връзка с това голямо значение придобива теорията 

за вземане на решение при наличие на много критерии. Едно от основните понятия в 

тази теория е оптималност по Парето, или ефективно решение. В статията си разглеждам 

съдържателният смисъл, теоретичното и практическо значение на понятието оптимално 

по Парето решение, а също така и начините за построение на множеството на Парето и 

проверка на оптималните решения. Целта на направеният преглед е да насоча 

вниманието към основните подходи и проблеми в многокритериалната оптимизация. 
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КОМПЮТЪРНО ИНТЕГРИРАН КУРС ПО ПРИЛОЖНА 

МАТЕМАТИКА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА MATLAB 

Юлиана Бонева1, Михаил Константинов2 

Ключови думи: обучение по математика, приложна математика, MATLAB 

MSC 2010: 97B40, 97N20, 97N80 

РЕЗЮМЕ 

Описан е компютърно интегриран курс по приложна математика за студентите от 

УАСГ с използване на диалоговата програмна система MATLAB (MATLAB© е 

търговска марка на MathWorks, Inc.). През последните години компютърните системи за 

„правене на математика” се използват при обучението по математика не само за 

символна, числена и графична илюстрация на теоретичния материал, но и като основна 

среда за преподаване на математическите дисциплини. Може също да се констатира, че 

класическите курсове по математика, преподавани у нас и в Европа от началото на 

миналия век, вече не са ефективни инструменти за преподаване и усвояване на 

математически знания, особено сред студентите от инженерните специалности. Това 

налага разработването на нови, интегрирани курсове по математика, в които 

компютърната техника и софтуер са не спомагателна, а основна част от процеса на 

преподаване и учене. 

В споменатия интензивен компютърно интегриран курс по приложна математика 

са разработени следните теми: крайни числови множества, машинни числа и крайни 

аритметики, запознаване с MATLAB, компютърни пресмятания и катастрофи, 

компютърни методи на матричната алгебра, решаване на финитни уравнения, 

компютърен математически анализ, компютърна графика, компютърен анализ и 

решаване на функционални, диференциални и интегрални уравнения, решаване на 

инженерни задачи с MATLAB. В курса също се стимулира самостоятелната активност 

на студентите до ниво на изследователска работа. 

При разработването на курса е отчетен опитът на авторите и на техните колеги от 

УАСГ, както и последните тенденции в компютърното преподаване на математика в 

техническите и икономическите университети у нас и по света.   
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ABSTRACT 

A computer integrated course in Applied Mathematics is described intended for the 

students in UACEG and based on the dialogue program system MATLAB (MATLAB© is a 

trademark of MathWorks, Inc.). During recent years computer systems for “doing 

mathematics” are used in mathematical education not only for symbolic, numerical and 

graphical illustration of the theoretical material but rather as a basic media for teaching  

mathematical disciplines. It may also be observed that classical courses in mathematics taught 

in Bulgaria and abroad since the beginning of the past century are not effective tools for 

teaching and obtaining mathematical knowledge especially among students in engineering 

sciences. This makes necessary the development of new integrated courses in mathematics in 

which computer hardware and software are not a complementary but rather a fundamental part 

of the process of teaching and learning. 

In the intensive computer integrate course in Applied Mathematics mentioned above the 

following issues are included: finite number sets, machine numbers and finite arithmetic, 

introduction to MATLAB, computer calculations and catastrophes, computer methods of 

matrix algebra, solution of finite equations, computer mathematical analysis, computer 

graphics, computer analysis and solution of functional, differential and integral equations,  

solution of engineering problems by MATLAB. In this course we also stimulate independent 

learning and research activity of the students. 

In developing the course we have taken into account our personal experience, the 

expertise of our colleagues in UACEG as well as the latest tendencies in computer teaching of 

mathematics in the technical and economical universities all over the world.   
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РЕЗЮМЕ 

В настоящата статия е използван подходът за изграждане на Епиполарна 

геометрия при дадена фундаментална матрица. Разгледани са всички възможни случаи 

за епиполарните точки, чиито хомогенни координати са напълно определени от 

фундаменталната матрица. Получените резултати са обобщени в алгоритъм, позволяващ 

да се намери каноничната форма на дадена фундаментална матрица. Дадени са 

трансформациите, водещи до каноничните координатни системи. Включени са и 

числени примери за онагледяване на канонизирането на дадена фундаментална матрица.  
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ABSTRACT 

In this paper we use the approach for determining the epipolar geometry by a 

fundamental matrix with respect to given coordinate systems. We examine all of possibilities 

for the epipolar points, whose homogeneous coordinates are predetermined by the fundamental 

matrix. From the obtained results, an algorithm for a canonization of the given fundamental 

matrix is introduced. The transformations, which lead to the canonical coordinate systems are 

also shown. Numerical examples and practical ways to obtain the canonical coordinate systems 

in two projection planes are also presented. 

 

 

 

 


