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Резюме: Морфологичният метод за анализ е много трудоемка 

задача. Особено, ако изследвания обект се анализира по много на брой 

групи фактори, които от своя страна съдържат голямо число 

елементи в себе си. В настоящата статия е реализиран метод за 

автоматизиране на морфологичния метод за анализ, а това води до 

значително съкращаване на времето за анализа на проучваните 

фактори. 
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1. Въведение. 

Анализирането на даден обект по много на брой групи фактори е 

огромна по обем и трудоемка задача. Поради тази причина с оглед на 

пестене на време и средства е удачно този процес да се автоматизира, 

което обуславя актуалността на разработката. Основна цел на настоящата 

работа е да се автоматизира морфологичния метод за анализ на 

проучваните фактори. За постигане на целта е разработена програма, 

направена с помощта на Microsoft Excel. 

За да бъде илюстрирано изграждането на програмата за 

автоматизиране на морфологичния метод ще бъде разгледан конкретен 

пример за подреждане на патенти за геротор помпи по групи. 

Подреждането се извършва на базата на Таблица 1. 

Таблица 1 Основни фактори. 

  

Изтичане 
на флуида 

Наличие 
на ролки 

Брой зъбни 
колела 

1 2 3 

1 1.1 през челото 2.1 без ролки 3.1 две 

2 1.2 през периферията 2.2 вътрешни 3.2 три 

3     2.3 външни     

 



Илюстративно анализираните фактори от Таблица 1 са представени на 

Фиг. 1 както следва: 

- Изтичане на флуида: през челото (Фиг. 1, а); през периферията 

(Фиг. 1, б). 

- Наличие на ролки: без ролки (Фиг. 1, а, б, д); вътрешни (Фиг. 1, в); 

външни (Фиг. 1, г). 

- Брой зъбни колела: две (Фиг. 1, а, б, в, г); три (Фиг. 1, д). 

Източници на извадката патенти са: www.epo.org (Европейска 

патентна организация) и www.google.com/patents (патенти от САЩ и 

Канада). Патентите са разгледани и е указано на кои фактори от Таблица 1 

отговарят. 

2. Изграждане на програмата. 

Програмата е базирана на така наречените динамични списъци. С 

тяхна помощ може автоматично да се разширява или свива списъка при 

добавяне или премахване на някои фактори, както и при добавяне или 

премахване на патенти. 

а) а) б) б) в) в) 

г) г) д) д) 

Фиг. 1 Илюстрация на анализираните фактори: а – изтичане на флуида 
през челото; б – изтичане на флуида през периферията; в – вътрешни 

ролки; г – външни ролки; д – конфигурация с три зъбни колела. 

Фиг. 1 Илюстрация на анализираните фактори: а – изтичане на флуида 
през челото; б – изтичане на флуида през периферията; в – вътрешни 

ролки; г – външни ролки; д – конфигурация с три зъбни колела. 

http://www.epo.org/
http://www.google.com/patents


Създава се помощна таблица (най-добре е тя да бъде разположена на 

отделен работен лист), в която по хоризонталата са разположени 

разглежданите фактори от Таблица 1 (съответно 1.1; 1.2; 2.1 и т.н.), а по 

вертикалата са изброени всички номера на патенти. В основата си тази 

помощна таблица е кодировка от 1 и 0 като, ако даден патент отговаря на 

някой фактор се записва 1 в колоната му, а ако не отговоря – съответно 0. 

Единиците и нулите в таблицата се попълват ръчно. Важно условие е да не 

се оставят празни клетки при попълване на таблицата. Структурата на 

таблицата е показана на Фиг. 2. 

Срещу всеки патент за всяка главна група (1 – изтичане на флуида; 2 – 

наличие на ролки и т. н.) може да има само една 1-ца. Създава се 

именувана област (в конкретния случай тя е наименувана: Критерии) с 

кодовете на факторите (ред 5 от Фиг. 2), а за нейната гъвкавост, т. е. за 

нейното автоматично разширяване и свиване при добавяне и премахване 

на фактори, тя се задава като динамичен списък с помощта на формули. 

Това става с командата Formulas -> Define Name. В полето “Name“ се 

въвежда името на списъка (Критерии), а в полето “Refers to“ следната 

формула: 

=OFFSET(Класификация2!$E$5;0;0;1;COUNTA(Класификация2!$5:$5) 

Тук използваните функции са: OFFSET, COUNTA. 

На нова работна страница се създават още няколко помощни таблици. 

Първата, от които е списък с всички възможни комбинации от факторите 

Фиг. 2 Извадка от помощната таблица с кодировка 1 и 0. 

 

Фиг. 2 Извадка от помощната таблица с кодировка 1 и 0. 

 



на основните групи от Таблица 1, тук те са 12 на брой (Фиг. 3). Срещу всеки 

код на получените групи (1.1, 2.1, 3.1; 1.1, 2.1, 3.2; … 1.2, 2.2, 3.2 … и т.н.) в 

различни клетки се извеждат отделните индекси на съставящите ги 

фактори (1.1, 2.1, 3.1 –> 1.1; 2.1; и т. н.). Това става с помощта на функцията 

MID. За конкретния случай синтаксисът (за клетка C8 от Фиг. 3) е: 

=MID($B8;C$7;3), като тя се запълва в останалите клетки от таблицата. 

Втората е за първично подреждане на патентите по групи (Фиг. 4). Тя 

представлява таблица с кодове на редовете, където се намират патентите, 

подредени по съответните групи. По този начин на всеки патент се задава 

код, който не се повтаря. 

Фиг. 4 Извадка от помощната таблица за подреждане на патентите по групи с 
уникални кодове. 

Фиг. 4 Извадка от помощната таблица за подреждане на патентите по групи с 
уникални кодове. 

Фиг. 3 Помощна таблица с всички комбинации от факторите. Фиг. 3 Помощна таблица с всички комбинации от факторите. 



За изграждане на таблицата в клетка J8 (Фиг. 4) се въвежда 

формулата: 

=IF(ISERROR(IF(AND(INDEX(Коеф1;ROW(Класификация2!$B1))>0;INDE

X(Коеф2;ROW(Класификация2!$B1))>0;INDEX(Коеф3;ROW(Класификация

2!$B1))>0);ROW(Класификация2!$B6);""));"";IF(AND(INDEX(Коеф1;ROW(Кл

асификация2!$B1))>0;INDEX(Коеф2;ROW(Класификация2!$B1))>0;INDEX(К

оеф3;ROW(Класификация2!$B1))>0);ROW(Класификация2!$B6);"")) 

Използвани функции са: IF, ISERROR, AND, INDEX, ROW. 

Тази формула се запълва и в останалите клетки от таблицата. Тя 

изписва реда от работния лист, на който се намира даден патент като 

същевременно тези номера са подредени и за отговарящата им група. 

Във формулата присъстват динамични именувани списъци, зависещи 

от вече създадения списък Критерии. Техния брой е равен на броя на 

основните групи фактори (в конкретния случай са три). Тук тези списъци са 

именувани съответно: Коеф1, Коеф2 и Коеф3. Синтаксиса на формулата 

записана в полето “Refers to“ от Formulas -> Define Name за всеки един от 

тях е показан в Таблица 2. 

Таблица 2 

Name Refers to 
Коеф1 =OFFSET(Класификация2!$E$5;1;MATCH(Комбинации!J$3;Крите

рии;0)-
1;COUNTA(OFFSET(Класификация2!$E$5;1;MATCH(Комбинации!J
$3;Критерии;0)-1;1000;1))) 

Коеф2 =OFFSET(Класификация2!$E$5;1;MATCH(Комбинации!J$4;Крите
рии;0)-
1;COUNTA(OFFSET(Класификация2!$E$5;1;MATCH(Комбинации!J
$4;Критерии;0)-1;1000;1))) 

Коеф3 =OFFSET(Класификация2!$E$5;1;MATCH(Комбинации!J$5;Крите
рии;0)-
1;COUNTA(OFFSET(Класификация2!$E$5;1;MATCH(Комбинации!J
$5;Критерии;0)-1;1000;1))) 

Използвани функции са: OFFSET, MATCH, COUNTA. 
Забележка: Формулите се изписват като непрекъсната поредица от 
знаци. 



 

При необходимост от добавяне на още основни групи от фактори в 

морфологичния анализ, се правят още именувани списъци по показания 

синтаксис за Коеф1, Коеф2 и Коеф3. 

За извеждане на крайния резултат от вече сортираните патенти по 

групи, т. е. за постигане на целта на морфологичния анализ, а именно 

таблица с подредени в нея номера на патентите принадлежащи към всяка 

група, на нова работна страница се прави таблица, показана на Фиг. 5. 

За целта в клетка B3 (от Фиг. 5) се изписва формулата: 

=IF(ISERROR(INDEX(Класификация2!$B:$B;SMALL(Комбинации!J$8:J$9

99;ROW(Резултат!$A1))));"";INDEX(Класификация2!$B:$B;SMALL(Комбин

ации!J$8:J$999;ROW(Резултат!$A1)))) 

Използвани функции: IF, ISERROR, INDEX, SMALL, ROW. 

Тази формула се запълва и в останалите клетки от таблицата. Тя търси 

най-малката стойност от съответната колона на таблицата показана на Фиг. 

4 и извежда за всяка намерена стойност принадлежащия й патент, като ги 

подрежда в списък без празни разстояния (клетки). 

3. Изводи. 

Създадена е програма, която улеснява: 

- Подреждането на патентите по получените комбинации от групите 

фактори; 

- Добавянето и премахването на фактори и патенти. 

Фиг. 5 Извадка от таблицата с резултата от сортирането. Фиг. 5 Извадка от таблицата с резултата от сортирането. 
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AUTOMATION OF THE MORPHOLOGICAL METHOD FOR ANALYSIS 
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Georgi Mishev 

Abstract: The morphological method for analysis is very labor-intensive 

task. Especially if the subject of research is being analyzed by large number of 

factor groups, which on their own contain large number of elements. In the pre-

sent article has been described the realization of an approach for automation of 

the morphological method for analysis, which leads to significant reduction of 

the time for analysis of the studied factors. 
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