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Резюме: Проблемът за намиране на приложно полезни решения относно промяна в реалната 
конфигурация на една аналогова крива при  запис на динамични действия се изследва от дълго време. 
В нашата изследователска дейност бе необходимо да се реши подобен казус възникнал при създаване на 
софтуерния продукт  SpringRS във връзка с изследвания на трикомпонентна тензометрична платформа.

Целта  на изследване е да се създаде софтуерен продукт съвместим с решаване на теоретично-приложни 
изисквания относно допустима неопределеност при графично представяне и разчитане на дигитализирани 
записи на динамични действия в спорта получени от  трикомпонентна тензометрична платформа.

Разработената апаратурна методика, адекватно софтуерно осигуряване и неопределеност при 
дигитализирани записи на динамични действия в спорта позволяват да бъдат извършени редица  тестове и 
количествени критерии за количествена оценка на спортната техника при стартове, в спринтовите  бягания, 
при лекоатлетически скокове или хвърляния в различни режими и при различни условия.

Ключови думи: измерване, реакция на опората, тензометрична платформа, неопределеност. 

въведение 
Проблемът за намиране на приложно по- 

лезни решения относно промяна в реалната 
конфигурация на една аналогова крива при  запис 
на динамични действия се изследва от дълго 
време. Тези модели обаче следва да са адекватни 
на реалните условия, т.е. да бъдат гарантирани 
в рамките на обективните закономерности, 
управляващи системно-структурните отношения 
в двигателния апарат на човека. Ето защо особено 
важно е моделирането на функционалните 
зависимости за отделните биомеханични харак- 
теристики да се доближава максимално до 
данните, получавани при непосредствената 
регистрация на параметрите [1]. Поради слож- 
ния характер на двигателния апарат твърде 
често регистрираните функции не са гладки в 
математичен смисъл. Измерените сигнали са 
придружени със смущения. Тези смущения, 
наречени още шум, имат характеристики, които 
се различават от тези на полезния сигнал. Шумът 
обикновено е недетерминиран, с малка амплитуда 
и със значително по-висока честота от основния 
сигнал. 

Съществуват приемливи методи за изглаж- 
дане на сигнали. Един от основните начини е 
чрез използване на филтри, тъй като са лесни за 

употреба и имат добре познати характеристики 
[1,3]. Други адекватни модели за целите на 
научноприложната дейност в спорта, с оглед 
спецификата на функционалните зависимости , 
се получават с помощта на сплайн-функцията. В 
тази насока, с цел интерполиране или изглаждане, 
могат да се посочат разработките [1,2,4]. H.J. 
Woltring (1986) посочва, че изглаждането 
посредством сплайн-функция е еквивалентно на 
използването на Buterworth филтър, употребен в 
права и обратна посока на потока регистрирани 
данни. Основните различия са, че при сплайните 
е възможно да се обработват данни с нееднакви 
времеви регистриращи интервали и граничните 
условия са точно дефинирани.

В нашата изследователска дейност свързана 
с изпълнение на научен проект по договор  
№ 256/11.04.2013 на тема: „Методика за 
изследване на парциални и интегрални крите- 
рии за количествена оценка на спортната тех- 
ника при спортове със скоростно и скоростно-
силово проявяване” бе необходимо да се реши 
подобен казус възникнал при създаване на 
софтуерния продукт  SpringRS във връзка с 
изследвания на трикомпонентна тензометрична 
платформа.
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Цел и задачи на изследване
Целта  на изследване е да се създаде софтуерен 

продукт съвместим с решаване на теоретично-
приложни изисквания относно допустима 
неопределеност при графично представяне 
и разчитане на дигитализирани записи на 
динамични действия в спорта получени от  
трикомпонентна тензометрична платформа.

задачи на изследване
1.Да се определи адекватна математическа 

функция за решаване на проблема;
2.Да се определи допустимия диапазон на 

неопределеност при модулиране на аналоговия 
запис по начин не водещ загуба на значима 
информация ;

3.На базата на  експериментални изследвания  
да се създаде приложно съвместим и действащ 
програмен продукт;

методи на изследване
- информационно проучване;
- експертен анализ;
- математическо моделиране;
- експериментални изследвания;
- програмиране посредством „сплайн“ 

функции;

получени резултати
Първият резултат бе свързан с решаване на  

казус за някои специфични проблеми, възниква- 
щи от конструктивният принцип на работа на 
платформата, в режим на нормална експлоатация, 
при ударното  натоварване (отскок). При описания 
режим възникват  принудени  трептения, като  
хармоници на собствената честота на механич- 
ната система (плоча, подпряна на четири 
еластични опори), което води до амплитудна 
модулация на полезния сигнал. Като функция 
от тези смущаващи фактори се получава значи- 
телно изменение в количествено и качествено 
отношение на полезния сигнал  (Фиг. 1). Най-
важният проблем, който трябва да реши в случая 
софтуерният продукт SpringRS, е за възста- 
новяване на  полезния (естествен) характер на 
сигнала, като се налага да се извърши  възста- 
новяване (изглаждане) на получената крива.

 На базата на информационното проучване 
и експертен анализ се стигна до решение за 
използването на т. нар. „сплайн“ функции 
и по точно - В-сплайн функциите. Това са 
гладки криви, които преминават през или 
близо до определени зададени точки ,които в 

случая представляват множеството точки от 
експериментално получената крива при отскок 
от трикомпонентната тензометрична платформа 
(например диаграмата на усилието по оста z във 
функция от времето).  В-сплайн функциите са 
много удобни  за посоченото приложение, тъй 
като всяка от тях може да се представи, като 
линейна комбинация от В-сплайни от същата 
степен и гладкост върху същата дефиниционна 
обаст. Сплайните доста приличат на кривите 
на Безие, но дават по-добри възможности за 
управление на формата, защото при тях формата 
на кривата в даден участък се определя САМО 
от съседните на този участък точки. Така, че с 
добавяне на нови контролни точки в съответния 
участък, може да се заглади кривата и да се 
постигне много висока прецизност на търсената 
форма, без да се променят съседните участъци.

Фиг.1

Вторият резултат  бе постигнат чрез решаване 
на втората научна задача.Проблемът се реши 
софтуерно, като се променяше  параметъра на 
B-spline функция (сплайн-фактора), така че 
максималното относително отклонение от опитно 
получените данни да не надвишава една приета 
ниска стойност (например 5%)  от максималната 
амплитуда на реалния сигнал.Т.е.приетата 
неопределеност бе в границите на +- 5%. 

Това изискване наложи да бъде изследвана 
конкретна, експериментално получена крива 
(по ос Z) при отскок от трикомпонентната 
тензометрична платформа. Сплайн-факторът 
беше променян от 10 до 200 (Фиг. 2, 3, 4, 5 ).

Установи се,  че оптималната негова 
стойност при която е изпълнено условието 
максималнотоотносително отклонение да не 
превишава 5% от максималната амплитуда на 
реалния сигнал е  100(Фиг. 6 ).
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На панела на програмата (Фиг. 7) се изобразя- 
ва текущата стойност на сплайн-фактора, който 
може да се задава аналогово (с плъзгач) или да 
се установява цифрово.

Третата група  резултати произтичат от 
третата научна задача. Проблемът който трябваше 
да намери решение, е създаване на критерии за 
установяване на три силови екстремни точки 
от характеристичната крива, генерирана при 
някои динамични въздействия върху триком- 
понентната  тензометрична  платформа.Тук 
съществуваха определени трудности във връз- 
ка с определяне на текущи максимуми и мини- 
муми. Причината е, че изгладената крива също 
съдържа неравномерности. Прекомерното ней- 
но изглаждане би предизвикало значително 
отклонение от трите експериментални точки, 
превишаващо 5%. Затова дори малките екстре- 
муми могат да изиграят подвеждаща роля и 
алгоритъмът да ги сметне за търсените, което 
наложи да се въведат допълнителни критерии, 
а именно:

-  не се определят максимуми и минимуми 
в зоната до 50% от размаха на достигната 
максимална амплитуда;

 Фиг.2
 Фиг.3

 Фиг.6

 Фиг.4

 Фиг.5

 Фиг.7
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-  след запаметяване на целия масив от дан- 
ни се определя обхвата на абсолютния макси- 
мум и се търси първият максимум в зоната 
над 50% от този обхват. Той е възможно  да 
съвпада с абсолютния, но не винаги;

 -  след това се търси втората екстремна точка 
– характерния минимум. Тук се прилага друг 
критерий за утвърждаване – наличие на поне 
1% спад в стойността спрямо предишния 
(първи) максимум;

-  търсене на втори максимум, който е възмож- 
но  да съвпада с абсолютния, но не винаги;

-  определяне края на записа. Поради меха- 
нични причини – триене в опорите на 
силомерите, както и поради хистерезисни 
явления, при пълно разтоварване на плат- 
формата, изходните сигнали не винаги се 
нулират. За да може да се отчете края на 
записа и коректно да се измери времето, се 
въвежда критерий за край на записа: тогава, 
когато амплитудата на изходния сигнал 
спадне до 4% от максималната регистрирана 
амплитуда;

-  очаквана стартова сила. Предвидено е 
програмата да стартира автоматично, кога- 
то усилията достигнат едни критични, 
предварително зададени стойности. Тези 
стойности не бива да бъдат прекалено 
малки или прекалено големи, защото в 
единия случай има опасност от произволно 
стартиране, а в другия – от внасяне на 
допълнителна грешка при измерване на 
времето;

Използването на горепосочените критерии 
гарантира създаване на работоспособен алгоритъм 
за изпълнение на програмата и за получаване на 
достоверни резултати.

изводи и препоръки
1. На базата на експертно избрана B-spline 

функция е създаден оригинален софтуерен про- 
дукт SpringRS ,а чрез негово експерименталното 
апробиране са определени съвместими с изиск- 
ванията на приложната изследователска дейност 
диапазони на неопределеност  от +- 5% при при 
модулиране на аналоговия запис;

2. Създадени са възможности, съобразно 
целите на изследователския процес, сплайн-
факторът на записаната крива  да се променя 
ръчно и цифрово и отново да се запаметява. При 
изобразяване на кривата на екрана на панела на 
програмата, винаги се запазва и оригиналното 
естествено състояние, като изгладената крива се 

наслагва върху оригиналната.
3. Създадени са редица допълнителни 

предимства на програмния продукт свързани 
с възможности записаните файлове да се 
обработват и след изпълнението. Предвиден е 
инструмент (курсор), с който при обхождане на 
кривата се генерират в цифров вид координатите 
на всяка точка.

4. Разработената апаратурна методика, 
адекватно софтуерно осигуряване и неопреде- 
леност при дигитализирани записи на динамични 
действия в спорта позволяват да бъдат извършени 
редица  тестове и количествени критерии за 
количествена оценка на спортната техника 
при стартове, в спринтовите  бягания, при 
лекоатлетически скокове или хвърляния в 
различни режими и при различни условия.

информационни източници
[1] Аракчийски, Здр. Информационни техно- 

логии за регистрация и обработка на биомеханич- 
ни характеристики. НСА ПРЕС, С., 2002.

[2] Craven, P., G. Wahba. Smoothing noisy data 
with spline functions. Numerische Mathematik 31, 
377-403, 1979.

[3] Robertson, D.G.E., J.M. Barden, J.Dowling. 
Responce characteristics of different Buterworth 
low-pass digital filters. Proceedings of NACOB II, 
Ghicago, 105-106, 1992.

[4] Woltring, H.J. A FORTRAN package for 
generalized, cross-validatory  spline  smoothing  and 
differentiation.  Advances in Engineering Software 
8(2):104-113 (U.K.), 1986.

данни за авторите:
вихрен стойчев Бачев; Висше образование - 

спортна педагогика - 1973 г.;
Научни степени - "Доктор"- 1983 г.; Доктор 

на педагогическите науки - 2003 г.;
Научни звания - "Доцент" - 1988 г.; "Професор" -  

2005 г.; Национална Спортна Академия - катедра 
"Теория на спорта",Треньорски факултет;

Научни интереси: Методология на научно- 
изследователския процес. в областа на физичес- 
кото възпитание, спорта и кинези терамията 
(методи за научни изследвания, контрола като 
процес в спортната тренировка, теория на 
тестуването). Теоретична база на спортната 
метрология и стандартизация (конкретно при- 
ложими примери от оптически методи и средства; 
разработване и внедряване на инженерно-
технически методи и средства; редица апаратурни 
системи приоритетно за областта на гребните 



333

спортове).
Орлин Христов грошев; Висше образова- 

ние – НСА „Васил Левски” – 1997 г.
Научни степени – „Доктор” – 2007 г.
Академична длъжност – „Доцент” – 2013 

г.; НСА „Васил Левски” – катедра „Теория на 
спорта”, Треньорски факултет.

Научни интереси: Методология на научно-
изследователския процес в областта на 
физическото възпитание, спорта и кинезите- 
рапията (методи за научни изследвания, контрола 
като процес в спортната тренировка, теория 
на тестуването). Теоретична база на спортната 
метрология и стандартизация.

павел симеонов йорданов; Висше образо- 

On The AmbiguiTy Of The DigiTAlizeD RecORDings Of 
DynAmic AcTiOns in spORT

 Vihren Bachev 1), Marin Gadev2), Zdravko Arakchisy 3), Bl. Тraykova4), Orlin Groshev5), 
Pavel Yordanov6), Alexander Tatsov7)

National Sport Academy „Vassil Levski” – Sofia
batchevv@yahoo.com  orlin_groshev@mail.bg, yordanov77@gmail.com

Summary: The problem of finding suitable applicable solutions concerning the change in the real configuration 
of an analogous curve while recording dynamic activities has been studied for a long time. In our research work we 
had to deal with a similar problem when we created a software product - SpringRS, related to the research work 
on a three-component tenso-metric platform.

The aim of the research is to create a software product able to meet the theoretical and practical requirements in 
order to specify the acceptable ambiguity in the graphic presentation and reading of digital recordings of dynamic 
actions in sport received by the three-component tenso-metric platform.

The created apparatus methodology, the adequate software provision and specified ambiguity of digitalized 
recordings of dynamic actions in sport, have allowed for a number of tests to be done, and criteria to be established 
for the qualitative evaluation of sport facilities at the start, in sprint running, in jumping and throwing events, in 
different training stages and conditions.

Key words: measurement, reaction to support, tenso-metric platform, ambiguity. 
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