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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

БК – букални коридори 

ЛДМ – лекар по дентална медицина 

ДМ –дентална медицина 

ОНИ – област на интерес 

САР – средна абсолютна разлика 

МОГ – максимална относителна грешка  

ТГИ – техническа грешка на измерване  

ЛРР – линия на режещи ръбове 

ФА – факторен анализ 

ВКР – вътрешно междукомисурно разстояние 

ВПВ – вестибуларна повърхност на последни видими зъби 

ИБК – индекс на букални коридори 

ИкР – интерканиново разстояние 

ВМС – видимо максиларно съзъбие 

ШУНК – широчина на усмивката на ниво комисури 

OEE – обработка на естествен език (natural language processing) 

chl – chelion left 

chr – chelion right 

all – alare left 

alr – alare right  

ls – labralele superius 

li – labrale inferius 

sto – stomion  

sn – subnasale  

ICC – inter-correlation coefficient (корелационен коефициент между оценители) 

CI – confidence interval (интервал на доверителност) 

PCA – анализ на главните компоненти (principal component analysis) 
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Ι. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Общоприето е схващането, че външният вид е от водещо значение при 

професионалната и социална реализация на индивида. През последните десетилетия 

естетиката на лицевата област, в частност усмивката, е на фокус сред обществото в 

световен мащаб. Тази тенденция е нормална, тъй като лицето е единствената винаги 

открита зона от човешкото тяло, към която е насочен погледа при общуване. Тя е 

изключително наситена с морфологични елементи. Носител е на богата емоционална 

информация поради различните “мимики”, концентрирани в най-пластичната - 

долна трета на лицето. Високата честота, на кариесни и некариесни увреждания на 

ТЗТ, ортодонтските аномалии и пародонтални патологии са причина за нарушаване 

на естетиката , а лечението им попада в домена на Лекарите по дентална медицина.   

 За постигане на оптимални естетични резултати, за практикуващите ЛДМ е 

важно да следват установени антропологични закономерности, чиято съвкупност 

създава впечатление за “красота”. Разработените препоръки се концентрират върху 

единични или група зависимости, извлечени като средни стойности от проучвания 

включващи голям контингент от хора. Антропометричните точки, които се изследват 

най-често са мекотъканни. Разположението им търпи изменение в зависимост от 

тонуса на тъканите, а определянето им и резултатите от измерване на разстояния 

между последните се повлияват от човешкия фактор – изследовател и изследвано 

лице. Тенденцията за интегриране на технологични нововъведения в научните 

изследвания, води до промяна в методологията на изследване. Отчита се повишено 

използване на дистанционно- антропометрични методи за характеристика на 

количествени признаци влияещи върху възприятието за естетика. Параметрите на 

техническите пособия използвани в проучванията се подобряват в изключително 

кратки срокове, което дава възможност за повторна оценка на методики отхвърлени 

в миналото. 

За златен стандарт са приети зависимости зададени от класицизма и 

неокласицизма като златно сечение и правило на отсечките, които са добър ориентир 

при създаване на  произведения на изкуството, но не се срещат при 

човека. Буквалното следване на такива канони води до “шаблонизиране” на лечебния 

подход. По този начин се обезличава индивидуалността и привлекателността, която 

тя носи, а често получения резултат е незадоволителен.  

Представата за “красива усмивка” е силно повлияна от индивидуалното 

възприятие, вписано в културно-историческия контекст на конкретното общество. 

Възприятието за „красиво“ и „естетично“ не са статични величини и търпят отчетливо 

изменение за кратки периоди от време.         

С оглед на изложеното и отчитане на сведенията в специализираната 

литература публикувана в страната и чужбина, се създава предпоставка за 

провеждане на проучвания в областта на естетичното планиране при възстановяване 

на усмивката, за актуализиране и обогатяване на наличната информация. 
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ΙΙ. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
 

ЦЕЛ:  
ДА СЕ ИЗСЛЕДВАТ И ОЦЕНЯТ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА  КОЛИЧЕСТВЕНАТА 

И ПСИХОМЕТРИЧНА ОЦЕНКА НА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА В 

УСМИВКАТА. 

Задачи: 

За изпълнение на дефинираната цел, се формулираха 6 задачи: 

1 Задача 

Да се приложи обективна методика за анализ на текстов масив с цел установяване на 
елементите, имащи отношение към възприятието за естетика  на усмивката.  

2 Задача 

Да се разработи протокол за стандартизиране качеството на изображения използвани  
за  количествена характеристика на елементите на усмивката получени от фото- и  
видео-метрична апаратура. 

3 Задача 

Да се проведе сравнителен анализ на точността и прецизността при антропометрично 
и дистанционни измервания свързани с количествена характеристика на елементите 
на усмивката.  

4 Задача 

Да се създаде и апробира устройство за автоматизирано регистриране на резултати 
получени при провеждане на Q-sort изследване. 

5 Задача 

Да се изследва субективното мнение за влиянието на букални коридори и линия на 
усмивката при оценка на привлекателността ѝ, чрез метода Q-sort. 

6 Задача 

Да се изследва субективното мнение за влиянието на макроестетичните фактори – 

линия на усмивката, букални коридори, височина на усмивката, плътност на устни и 

съвпадение на средна линия на съзъбието с мид-сагитална равнина при оценка на 

привлекателността на усмивката. 
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Ⅲ. СОБСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
 

Ⅲ.1  МАТЕРИАЛ 
 

Сборният материал използван за решаване на оотделните задачи е представен 

в Таблица 1. 

 

Задача №1 

 

За целта на изследването бяха използвани резюмета на статии получени при 

търсене в електронната база данни за биомедицински изследвания “PubMed” с 

ключови думи – “smile”, “factors”, “aesthetic”. Осем от резултатните публикации са 

отпечатани до 1990 г., 16 в периода 1991 – 2000 г., 71 от 2001 до 2010 г., а след 2011 – 

97. Общият брой на резюметата, които бяха анализирани е 192. 

 

Задача №2 

 

 На 48 лица (студенти във ФДМ – МУ Пловдив - 25 мъже и 23 жени) на възраст 

между 19 и 25 години бяха направени снимки и заснети видеоклипове на лице анфас 

при стандартизирани условия. В изпълнение на задачата бяха разработени седем 

експериментални постановки: 

 Експериментална постановка №1 – оценка на осветеността на полето; 

 Експериментална постановка №2 – анализ на резолюцията на 

дигиталните изображения; 

 Експериментална постановка №3 – изследване на яркостта на 

цифровите изображения; 

 Експериментална постановка №4 – оценка на фокуса на фотоснимките и 

получените кадри от видеоклип; 

 Експериментална постановка №5 – анализ на цвета на цифровите 

изображения; 

 Експериментална постановка №6 – изследване на достоверността при 

маркиране на антропометрични точки върху дигитални изображения; 

 Експериментална постановка №7 – анализ на прецизността при избор на 

кадър от видеоклип отговарящ на състояние на периоралните меки 

тъкани – „волева усмивка“. 

 

В експериментална постановка №1 бяха направени измервания на осветеността 

в областта на лицето на десет човека (втч. 6 мъже и 4 жени) в пет точки – четири по 

границите и една в центъра на лицето [Фигура 1]. Измерванията бяха направени по 

десет пъти за двете установки, което определи анализ на общо 100 точки [Таблица 1]. 

В експерименталните постановки №2, №3 и №4 се анализираха показателите 

резолюция, яркост и фокус. За целите на изследването бяха използвани всички 

резултатни изображения получени от двата апарата за заснемане на изображения. На 

всяко от участващите в проучването лица бяха заснети 48 дигитални фотоснимки при  
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две състояния на периоралните тъкани – „покой“ и „волева усмивка“, общо 96. 

Бяха анализирани и 96 кадъра  получени от заснетите кратки видеоклипове, по 48 за 

двете състояния на меките тъкани. Общият брой на изследваните цифрови 

изображения беше 192 [Таблица 1].  

Таблица 1 Сборен материал използван при решаване на поставените задачи 

Задача Вид Показател 

Брой анализирани резюмета в първа задача 

Година на публикуване 

до 1990 г. 
1991 -
2000г 

2001-2010г след 2011г Общо 

Брой % Брой % Брой % Брой % Брой % 

8 4.17 16 8.33 71 36.98 97 50.52 192 100 

Брой изследвани точки в експериментална постановка 
№1 на втора задача 

Изследвани установки 

Фотометрична установка Видеометрична установка Общо 

Брой % Брой % Брой % 

50 100 50 100 100 100 

Брой изследвани изображения в експериментална 
постановка №2, 3 и 4 на втора задача 

96 50 96 50 192 100 

Брой изследвани изображения в експериментална 
постановка №5 на втора задача 

20 50 20 50 4 100 

Брой изследвани лицеви маркери в експериментална 
постановка №6 на втора задача 1120 50 1120 50 2240 100 

Брой изследвани линейни разстояния в 
експериментална постановка №7 на втора задача 

Линейни разстояния 

ls-li ch-ch Общо 

Брой % Брой Брой % Брой 

336 50 336 50 672 100 

Брой анализирани линейни разстояния в трета  задача 

Метод за регистриране на анализираните разстояния 

Физически 
измервания 

Фотометрична установка 
Видеометрична 

установка 
Общо 

Брой % Брой % Брой % Брой % 

480 33,33 480 33,33 480 33,33 1440 100 

Брой на анализирани записи в четвърта задача 

Използвана методика 

Q-board Класически метод Общо 

Брой % Брой % Брой % 

15 50 15 50 30 100 

Брой изследвани лица в експериментална постановка 
№1 на пета задача 

пол 

Мъж Жена Общо 

Брой % Брой Брой % Брой 

46 46.94 52 53.06 98 100 

Брой изследвани лица в шеста задача 159 41.33 225 58.67 384 100 
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В експериментална постановка №5 Беше анализиран 

цвета на 40 дигитални изображения получени от двете 

установки. От тях 20 бяха в състояние на меките тъкани 

покой и 20 в състояние на волева усмивка [Таблица 1]. На 

всеки пиксел в зоната на интерес (лицето на изследваните 

субекти) бяха измерени стойностите за червен, зелен и син 

цвят. 

В експериментална постановка №6 на случаен 

принцип бяха избрани 40 от получените дигитални 

изображения. На всяко от тях бяха маркирани по 8 

антропометрични точки от 5 оператора, обучени за работа 

с програмата за графична обработка ImageJ. Двама от тях 

определиха повторно разположението на лицевите 

маркери след 10 дни (първичен- вторичен тест). Общият 

брой антропометрични точки използвани в анализа беше 

2240 [Таблица 1]. 

В експериментална постановка №7 Бяха използвани 

получените 48 видеоклипа от видео-метричната установка и петимата оператори, 

взели участие в експериментална постановка №6. Те бяха обучени за работа с 

програмата за възпроизвеждане на видео-файлове VLC media player, в която избраха 

кадър отговарящ на „волева усмивка“.  При двама от операторите беше проведен 

първичен-вторичен тест след 10 дни, което определи общо 336 анализирани статични 

изображения.  Върху така получените кадри бяха маркирани и измерени две 

разстояния характеризиращи височината и широчината на усмивката – общо 672 

[Таблица 1]. 

 

Задача №3 

 

В изпълнение на задачата бяха изследвани 

лицата взели участие във втора задача. На всеки от 

тях с електронен шублер Mutuyoto B842 (Mutuyoto  

Corporation,  Япония) бяха измерени пет линейни 

разстояния между определени предварително 

антропометрични точки [Фигура 2], общо 480 за 

двете състояния на меките тъкани – „покой“ и  

„волева усмивка“.  Върху получените дигитални 

изображения от втора задача – фотоснимки и кадри 

от видеоклип, в програмата за графична обработка 

ImageJ, бяха измерени същите разстояния, общо 

960 [Таблица 1].  

 

 

 

Фигура 1 Схема на 
използваните точки в 
експериментална постановка 
номер 1 на задача 2 

Фигура 2 Измерени линейни разстояния 
в задача 3 
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Задача №4 

 

За изпълнение на задачата беше разработена апаратура за частична 

автоматизация при провеждане на Q-sort изследване. За апробирането ѝ  беше 

създадена експериментална постановка и проведено пилотно проучване. В него взеха 

участие пет оператора, които бяха предварително обучени за работа със системата.  

Всеки от тях направи шест записа, като времето необходимо за завършване на 

изследването беше измерено. Три бяха проведени по класическата методика на 

хартиен носител и три с помощта на „Q-board“ устройството, общо 30 [Таблица 1]. 

 

Задача №5 

 

За  целта на изследването беше проведена пряка индивидуална анкета по метода 

Q-sort, чрез разработената в задача 4 система за автоматизация. Участниците в 

проучването бяха разделени в четири групи според професионалната си насоченост: 

 В първата група бяха включени 6 неспециалисти (3 мъже и 3 жени), 

ангажирани в сферите на фотография, изобразително изкуство и моден 

дизайн; 

 Във втората група бяха включени 70 студенти по дентална медицина (29 

мъже и 41 жени) от първи до пети курс на обучение; 

 В третата група бяха включени 12 ЛДМ (8 мъже и 4 жени) работещи на 

територията на град Пловдив; 

 В четвъртата група бяха включени 10 зъботехника (6 мъже и 4 жени) 

работещи на територията на град Пловдив [Таблица 1]. 

 

Задача №6 

 

В изпълнение на целта на задачата беше проведена интернет-базирана анкета 

чрез разработена интерактивна интернет платформа.В проучването бяха включени 

384 участника (159 мъже и 225 жени) от град Пловдив, на възраст от 19 до 82 години. 

Анкетата беше разделена на четири части свързани с оценка на различни 

макроестетични фактори имащи отношение към възприятието за естетика на 

усмивката [Таблица 1]. 

 

Ⅲ.2 МЕТОДИКA 
 

Ⅲ.2.1 Изследователски методи 

 

Проведените изследвания са съобразени с етичните изисквания и норми, което е 

удостоверено със становище Р3209 и протокол №6 от 10.11.2016г. . 

 

Ⅲ.2.1.1 Задача 1: Да се приложи метод за обработка на текстов масив при 

установяване на елементите, имащи отношение към възприятието за 

естетика на усмивката. 
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Етапи при провеждане на проучването: 

1. Събиране и запазване на текстова информация за анализ; 

2. Предварителна обработка на текстовата информация и създаване на  

масив от думи и корелационна матрица от термини; 

3. Анализ на масив от думи и корелационна матрица от термини; 

4. Интерпретация на резултатите. 

Откритите при проведеното търсене в PubMed резюмета на статии бяха 

съхранени в локален файл, който се обработи в няколко стъпки с цел да се  

преобразува в масив от думи подходящ за анализ. Потърси се честотно разпределение 

и корелационна връзка на отделни термини в текстовия масив. 

 

Ⅲ.2.1.2 Задача 2: Да се разработи протокол за стандартизиране качеството 

на изображения използвани за количествена характеристика на 

елементите на усмивката получени от разработени фото- и видео-

метрична установки. 

 

Апаратура и протокол за заснемане на фотоснимки и видеоклипове на лице анфас 

при стандартизирани условия. 

 

И при двете разработени установки беше използван един апарат за заснемане на 

изображения, в различен работен режим – записване на фотоснимки или видеоклип. 

Физическите компоненти на устройството са четири: 

1. Едноплатков компютър – Raspberry Pi 3 (Raspberry corp, 

Англия); 

2. Камерен модул – Pi camera module ver. 2 (Raspberry corp, 

Англия); 

3. Захранване – TFO, 1A (TFO, Китай) ; 

4. Кутия за поместване на компонентите с отвор за камерния 

модул. 

Описаният апарат беше монтиран на установка за 

фиксиране на позицията му и осигуряване на равномерна 

осветеност [Фигура 3], състояща се от следните компоненти: 

1. Микрофонна стойка Proel S.P.A., model 2B43 (Proel S.P.A, 

Италия); 

2. Осветителни тела NanGuang, модел CN-T96 (NanGuang, 

Китай); 

3. Огледало с размери (30х22 см.) и отвор φ – 8 мм на 10 см от 

долния му ръб 

4. Закрепващ елемент за огледало и осветителни тела (ROCA, 

Финландия). 

В допълнение към описаните пособия бяха използвани стол с регулируема 

височина Milenio B(Milenio, Италия), и рамка [Фигура 4]. Последната беше 

конструирана за поддържане на главата на участниците в желаната позиция. 

Овалният отвор изрязан в рамката е с удвоени средни размери за височина и 

широчина на черепа на българската популация. В долният и край беше поставен 

 

Фигура 3 Апаратура 
за осигуряване на 

равномерна 
осветеност 
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силиконов подбрадник (Swisstec, Putty, 

Coltene) за поддържане на желаната 

ориентация на главата.  Рамката беше 

фиксирана перпендикулярно на пода на 

помещението, в което беше извършено 

фотометричното изследване, с помощта 

на стойка с четири опори [Фигура 4]. 

Проверката за правилно разположение 

беше осъществена с нивелир (Sola, 

Австрия). Изследването се проектира с 

цел анализ на нормални 

антропометрични точки като не са 

изключвани доброволци на база на 

скелетен клас или расови особености. 

Всички участници в проучването 

попълниха информирано съгласие. За 

включване в изследването бяха 

дефинирани следните критерии: 

 Прибрана коса и видимост на двете уши при проекция фас; 

 Липса на лицево окосмяване пречещо при идентификация на 

изследваните антропометрични точки; 

 Липса на: украшения - обеци; козметика - грим, червило; очила, 

татуировки, ако последните пречат за идентификация на изследваните 

антропометрични точки; 

 Липса на видими асиметрии и деформации, ако същите затрудняват 

определянето на изследваните антропометрични точки. 

Протокол за стандартизирано фото-заснемане на лица анфас: 

 Изследваните здрави доброволци бяха поканени да седнат на стол с 

регулируема височина и да поставят лицето си в овалния отвор на 

конструираната рамка. Разстоянието между обектива и изследваното 

лице беше 100 см; 

 Главата им беше позиционирана така, че точка stomion да бъде в една 

линия с обектива на апарата за фотоснимки, ориентирана в положение, 

при което франкфуртската равнина е успоредна на пода. Проверката на 

последното беше извършена с модифицирана лицева дъга (Elite, Bio 

Art © , Бразилия), на 

която със силикон за 

топло лепене (APLI, 

1932,  Китай) беше 

монтиран нивелир 

(Sola, 

Австирия)[Фигура 

5].;  

 

Фигура 4 Схема на рамка и стойка. 1 - четири 
опори, 2 – поставка, 3 – рамка, 4 – овален отвор, 5 
– хоризонтални и вертикални разрези 

 

 

 

 

Фигура 5 Модифицирана лицева дъга за определяне на 
успоредна позиция на франкфуртска равнина спрямо пода 
на помещението 
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 Поддържането на определената ориентация на главата беше 

подпомогнато от рамката и поставения в долният ѝ край индивидуално 

изработен силиконов подбрадник (Swisstec, Putty, Coltene); 

 Бяха заснети две фотоснимки в зависимост от състоянието на 

периоралните меки тъкани – покой и волева усмивка. 

Протокол за стандартизирано видео-заснемане на лица анфас: 

 Изследваните здрави доброволци бяха поканени да седнат на стол с 

регулируема височина. Разстоянието между обектива и изследваното 

лице беше 100 см; 

 Главата им беше позиционирана така, че точка stomion да бъде в една 

линия с обектива на апарата за заснемане на видеоклипове; 

 Избраната ориентация на главата беше – естествена позиция. 

Достигането и поддържането и беше подпомогнато от монтираното 

огледало. 

 Беше заснет кратък видеоклип, в който участниците преминаваха три 

пъти от състояние на покой до състояние на волева усмивка. 

 

 

Протокол за стандартизиране качеството на изображения използвани за 

количествена характеристика на елементите на усмивката: 

 Според стандарта на ISO  за биометрични измервания върху дигитални 

изображения на лице от значение са фактори от дигитално естество – резолюция, 

яркост и фокус, осветеност на полето; фотографски: уста – в състояние на покой, при 

усмивка; ориентация на главата – естествена позиция, франкфуртска равнина; цвят и 

експозиция. Специфични показатели за дистанционно антропометричните 

измервания са : 

 Локализиране на антропометрични точки от различни оператори и 

повтаряемост в позиционирането им от един оператор; 

 Способност на различни оператори да изберат еднакво желано състояние 

на меките тъкани (волева усмивка) от получените кратки видеоклипове и 

повтаряемост в избора от един оператор. 

 

Изброените условия определиха изпълнението на седем експериментални 

постановки: 

  

Експериментална постановка № 1 – оценка на осветеността на полето. 

 

За тази цел се направиха измервания на осветеността в областта на лицето на 

десет от доброволците (втч. 6 мъже и 4 жени), които участваха в проучването, в пет 

точки – четири по границите и една в центъра на зоната на интерес, при двете 

установки за заснемане. Беше използван лукс-метър (Digital Lux Meter AS803, Smart 

Sensor®). Измерванията бяха извършени преди заснемането на здравите доброволци 

като устройствата се сглобяваха за всяка от новите серии. Последното позволява 
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оценка тип първичен-вторичен тест за определяне на прецизността. Бяха изследвани 

влиянието на точката на измерване, видът на установката, сглобяване, разглобяване 

и позициониране. 

 

Експериментална постановка №2 – анализ на резолюцията на дигиталните 

изображения. 

 

За да се изследва показателят резолюция, в програмата за графична обработка 

със свободен достъп ImageJ бяха измерени височината и широчината в пиксели на 

всички получени цифрови изображения – фотоснимки и кадри от видеоклип. При 

зареждане на изображения в софтуера в горния панел над снимката се изписват 

търсените стойности [Фигура 6]. 

 

Експериментална постановка №3 – изследване на яркостта на цифровите 

изображения. 

 

За да се изследва  показателят „яркост“ беше необходимо да се изчисли нивото на сиво 

на дигиталното изображение или на тази част 

от него, от интерес за настоящото проучване.  

Използваха се получените резултатни 192 

изображения от двете установки за двете 

състояния на меките тъкани, като яркостта им 

беше сравнена според устройството на 

заснемане. Изчисляването на количеството 

на сиво беше извършено върху областта на 

интерес – лицето на заснетия субект в 

програмата ImageJ, която беше очертана с 

инструмента “Freehand selection tool”. Поради 

възможната необходимост от повторен 

анализ, координатите на ОНИ бяха запазени  

като вторичен слой чрез – Image ▶ Overlay ▶ 

То ROI Manager. В менюто за избор на 

измервания беше зададена „средна стойност 

на сивото“ и чрез командата „измери“ се 

получи търсената стойност [Фигура 6]. 

 

Експериментална постановка №4 – оценка на фокуса на фотоснимките и 

получените кадри от видеоклип. 

За оценка на посочения параметър беше използван допълнителният модул за 

класификация на изображения според нивото им на фокус, част от програмата за 

графична обработка със свободен достъп Fiji. Всяко едно от получените изображения 

беше заредено в посочения софтуер, след което се извърши трансформация на 

цветната кодировка - от 32 bit RGB към 16 bit grayscale. От менюто „Plugins“ беше 

 

Фигура 6 Процес на измерване стойности на 
сивото за оценка на яркостта на 
изображенията 
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избрано „Classification“▶ „Microscope Image Focus Quality“, чрез което беше извършена 

оценка на нивото на фокус за различните региони на заснетите лица. 

 

Експериментална постановка №5 – анализ на цвета на цифровите изображения.  

Бяха използвани всички изображения, с получените от експериментална 

постановка №3 координати за ОНИ. Анализът на цвета беше извършен чрез 

определяне на нивата на червено, зелено и синьо за всеки пиксел от определените 

региони на използваните снимки и кадри от видеоклип. За автоматизация на процеса 

и измерване на цветните нива едновременно за всички изображения беше написан 

макро код на вградения в ImageJ програмен език – IMJ. Чрез функцията - 

Process  ▶ Batch  ▶ Macro се записаха средните стойности за трите цвята получени от 

ОНИ за всяко изображение . Беше проведен сравнителен анализ между фотоснимките 

и кадрите получени от заснетите видеоклипове. 

Експериментална постановка №6 – изследване на достоверността при 

маркиране на антропометрични точки върху дигитални изображения. 

 

 Чрез случаен подбор с две променливи – вид на установка за заснемане и 

състояние на периорални меки тъкани, бяха избрани 40 снимки за анализ. Група от 5 

оператора, от които един специалист по протетична дентална медицина, трима ЛДМ 

и един студент по ДМ, маркираха 8 предварително определени антропометрични 

точки на изображенията в двете изследвани състояния – „покой“ и „волева усмивка“ . 

На всеки от тях беше дадена схема на разположението на биоконстантите за двете 

състояния, дефиниция за всеки маркер и последователност на отбелязване в 

използваната програма. Двама от петте оператора повториха експеримента след 10 

дни за проверка на прецизността (първичен-вторичен тест). Маркирането на 

биоконстантите беше извършено в програмата със свободен достъп ImageJ. За всяка 

от тях бяха получени XY координати показващи положението на установената точка 

– по 8 за всяко от 20те изображения в състояние на меките тъкани „покой“ и 7 в 

състояние на меките тъкани „волева усмивка“. Петте изведени от операторите 

стойности бяха използвани за пресмятане на средна аритметична. По този начин 

беше получена най-вероятната позиция на антропометричната точка. Резултатните 

координати на средната аритметична (X,Y) бяха преобразувани в (0,0). Позицията на 

всяка от измерените точките се изчисли в зависимост от отстоянието ѝ  спрямо 

получената усреднена величина. Резултатните координати (X, Y) се превърнаха в мм 

чрез използване на коефициента пиксел/мм  изведен чрез функцията „Set scale“  в 

ImageJ. За референтна стойност беше използвана измерената чрез електронен 

шублер - Mutuyoto B842, диаметър на ириса на здравите доброволци. Така беше 

възможна оценка на разсейването за всяка от антропометричните точки спрямо 

средната аритметична.  
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Експериментална постановка №7 – анализ на прецизността при избор на кадър 

от видеоклип отговарящ на състояние на периоралните меки тъкани – „волева 

усмивка“. 

За постигане на определената цел бяха използвани резултатните  48 

видеоклипа и петимата оценители от експеримент 4. Всеки от видеоклиповете беше 

възпроизведен в програмата “VLC media player”, която позволява репродукцията да се 

извършва в режим „кадър по кадър“. Чрез функцията „Снимане на кадър“ избраното 

състояние на меките тъкани за всеки от случаите беше запазено като снимка. Двама 

от оценителите повториха процеса след 10 дни за оценка на прецизността на метода. 

Върху получените 336 изображения, в ImageJ  бяха измерени две разстояния – 

хоризонтално между точките ch и вертикално между точките ls и li. За целта бяха 

използвани инструментите – “Straight line” и „Measure distance“. Получените 

стойности бяха превърнати в мм чрез използване на коефициента пиксел/мм  изведен 

чрез функцията „Set scale“, като се използва референтната стойност описана в 

предходния експеримент. Беше направен сравнителен анализ на получените линейни 

измервания по отношение на вариацията им, разлика между- и при един и същи 

оператор. 

Ⅲ.2.1.3 Задача 3: Да се проведе сравнителен анализ на точността и 

прецизността при антропометрично и дистанционни измервания, 

свързани с количествена характеристика на елементите на усмивката. 

 

За директните измервания беше използван електронен шублер Mutuyoto B842. 

Преди всяко измерване беше направена калибрация в нулева позиция при плътно 

затворени челюсти на инструмента. Последователността на записване на резултатите 

е указана в създадената апликация за запис на данните по резултативните признаци 

на наблюдение. При осъществяване на измерванията изследователят застава така, че 

равнината на погледа му е на една линия с браншовете на шублера. Протоколът на 

работа при получените фото снимки и кадри от видеоклипове беше идентичен с 

описания в експериментална постановка 6 и 7 на задача 2. Бяха измерени две 

хоризонтални разстояния ch-ch, al-al  и три вертикални ls-li, ls-sto, li-sto  и за двете 

състояния на меките тъкани при всички 48 случая. В следващ етап за стойностите 

беше изчислена средна аритметична. Точността на измерванията беше 

характеризирана с показателите – средна абсолютна разлика(САР), максимална 

относителна грешка (МОГ), техническа грешка на измерванията (ТГИ) и ICC 

коефициент за корелация. 

 

Ⅲ.2.1.4 Задача 4: Да се създаде и апробира устройство за автоматизирано 

регистриране на резултати получени при провеждане на Q-sort 

изследване. 

 

С цел да се елиминират основните недостатъци при провеждане на Q-sort 

изследване – необходимото време за провеждане на интервю и възможното допускане 
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на грешки при въвеждане на данните, беше разработено устройство за автоматичен 

запис на резултатите. 

Предложеният инструмент работи на принципа на радиочестотната идентификация 

– RFID и се състои от физически и програмен компонент. 

 

Физически компонент: 

Елементите на физическия компонент на устройството са следните: 

 10 радиочестотни приемника тип “MFRC-522 RFID”; 

 18 пластики с RFID чип тип “MIFIRE 530”; 

 5 едноплаткови компютъра Raspberry Pi zero W; 

 1 рутер D-link; 

 1 USB hub за захранване на едноплатковите компютри hama; 

 Кабели за осъществяване на връзка между компонентите; 

 Кутия за поместване на компонентите. 

За да се приложи посочената технология към провеждане на Q-sort изследване 

беше направена кутия с размери – 100x70x25 см.  Горната ѝ  част беше покрита с лист, 

фрезован от Forex(100x70 см.), върху който се залепи фолио с принтирана Q-решетка 

от 6 категории. Използваните радиочестотни приемници бяха тип “MFRC-522 RFID” 

[Фигура 7], с работна честота 13.56MHz.  

Те бяха свързани с информационните и захранващи 

контактни щифтове на едноплаткови компютри – Raspberry 

Pi zero W (Raspberry Pi Foundation, UK) [Фигура 8]. Всеки от 

микрокомпютрите може да поддържа до 2 четеца поради 

наличието на две точки за пренос на данни тип SPI. 

Радиочестотните приемници бяха разположени в кутията под 

всяко от полетата на Q-решетката.  

 Чрез контактния информационен щифт се идентифицира четеца, който 

изпраща данните към компютъра, което позволява определяне на позицията му. 

Използваните RFID чипове са тип “MIFIRE 530”, под формата на пластика [Фигура 7]. 

На всяка от тях има фабрично записан 8-цифрен „hex“ код, с който се осъществява 

идентификацията ѝ . За да се осъществи връзка между отделните микрокомпютри 

беше създадена локална безжична мрежа (WLAN), с рутер D-link Model No.: GO-RT-

Фигура 7 Радиочестотен четец тип MFRC-522 RFID и пластика тип MIFIRE 530 

Фигура 8 Raspberry Pi 
Zero W 
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N300 (D-Link Systems, Inc., САЩ). За захранване на микрокомпютрите беше 

използван USB hub – hama (Hama Gmbh, Германия). Една от платките  Raspberry Pi 

Zero служеше за „host“, чрез който беше осъществен контрола над останалите. На него 

беше разположена базата данни, в която се записваха резултатите от проведеното 

изследване. 

Програмен компонент:  

Програмната среда е разделена на две части – Flask API (Application 

programming interface) и Python script. На всеки от 

микрокомпютрите е инсталирана операционна 

система – „linux“. Интерфейсът написан на Flask се 

намира на едноплатковия компютър служещ за host 

и получава информация от всички Raspberry Pi Zero 

в системата, както и от RFID четците свързани към 

него. По този начин, посредством стандартен 

браузър с графичен контрол за записване на 

данните, се осъществява връзка с потребителя 

[Фигура 9]. При получаване на валидна информация в 

базата данни се записва нова сесия [Фигура 10].  На всеки 

едноплатков компютър има Python скрипт, който се 

изпълнява през 2 секунди и пита централния “host”, дали 

е подадена команда за записване на нова сесия от данни.  

   

 

status = urllib2.urlopen("http://192.168.0.10:5000/isOpened").read() 

Ако се получи положителен отговор, Raspberry Pi Zero W направил запитването, 

започва процес по четене на RFID пластиките и след това изпраща данните. Това 

действие се изпълнява на всеки един от микрокомпютрите. След 5 секунди 

централният едноплатков компютър проверява дали е 

получена валидна информация от всички налични четци. 

Ако това не е така към потребителя се изпраща съобщение 

за неправилно поставена пластика [Фигура 11].  

За да се оцени ефективността на предложеното 

устройство беше проведено пилотно проучване, в което се 

направи сравнителен анализ на необходимото време за 

провеждане на Q-sort изследване по класическия начин и 

с помощта на разработените инструменти. За целта на експеримента беше 

разработена стандартна хартиена бланка за попълване на резултати, списък с 

примерни паспортни данни на шест респондента и карти с номерация от 1 до 18. В 

експеримента взеха участие пет доброволци. Всеки от тях направи запис на паспортни 

данни и резултатни стойности  за всеки от шестте примерни респондента – 3ма по 

класическия вариант и 3ма чрез използване на предложените инструменти като 

Фигура 9 Изглед на браузъра с 
графичен контрол за записване на 
данни и съхраняване на цялата 
информация в базата 

Фигура 10 Екран указващ 
успешно записани данни 

Фигура 11 Екран указващ 
погрешно поставена пластика 
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последователността беше определена чрез метода на случаен подбор. Номерираните 

карти бяха подредени в случаен ред върху „Q-решетката“ преди всеки нов запис. 

Времето за попълване на паспортните данни и резултатните стойности на снимките 

беше измерено и записано в секунди. 

 

Ⅲ.2.1.5 Задача 5: Да се изследва субективното мнение за влиянието на 

букални коридори и линия на усмивката при оценка на 

привлекателността ѝ, чрез метода Q-sort. 

 

В задача 5 бяха проведени изследвания, чрез които се оценява влиянието на два 

макроестетични фактора - букални коридори и форма на линията на  горно-челюстни 

фронтални зъби, за субективното възприятие на естетиката на усмивката. 

Проучването се проведе в периода февруари 2017 – декември 2017 година. В 

изпълнение на задачата беше проведено Q-sort  изследване с помощта на описания в 

задача 4 инструмент. Цел на Q-sort проучванията беше установяване на тенденции в 

мисленето сред изследваната извадка и нямаше отношение към репрезентативност на 

резултатите спрямо генералната съвкупност. В изследването се включиха 101 човека в 

това число 52 мъже и 46 жени на възраст между 20 и 62 години. Включените в 

проучването респонденти бяха обособени в няколко групи – неспециалисти, студенти 

по ДМ от 1 до 5 курс на обучение, ЛДМ и зъботехници. Последните  бяха използвани 

за установяване на влиянието на обучение и професионално направление при 

субективната оценка на БК и ЛРР за естетиката на усмивката. Проучването беше 

проведено на територията на ФДМ МУ-Пловдив. 

На всеки от участниците бяха 

регистрирани данните за пол, възраст, 

националност, етническа принадлежност и 

височина, които се приемат за факториални 

признаци на наблюдение в настоящото 

проучване. Чрез третия и четвъртия фактор 

беше определено влиянието на средата и 

културно-етническите особености за 

субективното възприятие на усмивката. 

Петият фактор определя различен ъгъл на 

видимост, съответно перспектива при 

наблюдение на ЛРР, което може да окаже 

влияние за естетичното възприятие на 

различните и форми.  

 

В изпълнение на задачата беше 

създаден въпросник включващ 18 визуални 

стимула – снимки на усмивка във проекция 

анфас, с дигитално променени параметри за Фигура 12 Снимки използвани за оценка на 
привлекателността на усмивката задача 5 
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линия на усмивката и букални коридори [Фигура 12]. За първата променлива – „линия 

на усмивката“ се заложиха три нива : 

 Консонантна; 

 Права; 

 Обърната. 

За втората променлива – „широчина на букални коридори“ бяха създадени 6 

нива – от 0  до 25% със стъпка на нарастване 5%. При комбинирането им бяха 

получени общо 18 визуални стимула подлежащи на оценка.  

Броят на визуалните стимули в настоящия експеримент определи решетка от 5 

категории. Изследването беше проведено под формата на индивидуално интервю. На 

участниците бяха дадени обектите на оценка, като всеки от тях беше инструктиран 

преди подреждането им в Q-решетката да ги сортира в три групи – „привлекателна“, 

„неутрална“, „не привлекателна“. След първоначалното разпределение всяка от 

снимките беше поставена в една от клетките на мрежата, като до определяне на 

окончателната им позиция се позволяваше свободното им разместване.   

Получените резултати бяха сравнени в зависимост от професионалното направление 

(неспециалисти/лаици, студенти по стоматология,  специалисти по протетична ДМ и 

зъботехници). 

 

Ⅲ.2.1.6 Задача 6: Да се изследва субективното мнение за влиянието на 

макроестетичните фактори – линия на усмивката, букални коридори, 

височина на усмивката, плътност на устни и съвпадение на средна линия 

на съзъбието с мид-сагитална равнина при оценка на привлекателността 

на усмивката. 

 

В задача 6 беше проведено интернет базирано анкетно проучване  състоящо се от 

четири отделни части: 

1. Оценка на естетиката на усмивката в зависимост от факторите линия на 

усмивката и широчина на букални коридори. 

2. Оценка на естетиката на усмивката в зависимост от фактора видимост на 

венечни тъкани. 

3. Оценка на естетиката на усмивката в зависимост от фактора плътност на 

устни. 

4. Оценка на естетиката на усмивката в зависимост от фактора съвпадение на 

средна линия на лицето и съзъбието. 



 Материал и методика 
 

21 
 

За метод на оценка бяха използвани симетрични „Likert“ обекти с 5 степени [Фигура 

13]. Броят им варира в зависимост от броят визуални стимули използвани в отделните 

панели. 

За изчисляване на необходимия брой единици на наблюдение, с цел 

осигуряване репрезентативност на получените резултати, беше използва формулата 

[Уравнение 1], като прицелната група включва жители на град Пловдив на възраст 

между 18 и 85 години. Според националния статистически институт респондентите 

отговарящи на посочените критерии са 241 401 души.1  При приетия праг на грешка 

от 8% и ниво на доверителност от 95% изчисленият брой необходими единици на 

наблюдение е 150.   

                                                   
1 Данни от Национален Статистически Институт : http://www.nsi.bg/ 

Единици на наблюдение   = 

 

(1) 

Уравнение 1 Формула за определяне на необходим брой единици на наблюдение 

 

 Изобщо не е 
привлекателна 

Непривлекателна 
Средно 

Привлекателна 
Привлекателна 

Много 
Привлекателна 

Оценете 
привлекателността 

на усмивката 
 

     

Фигура 13 Симетричен Likert обект с 5 степени 

 

Фигура 14 Снимки използвани за оценка на привлекателността на усмивката в задача 6 - част 2 в ляво и 
част 3 в дясно 
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За провеждане на изследването бяха разработени дигитални анкетни карти на 

програмният език PHP версия 7.0, с идентична структура за отделните панели, но с 

различни по вид и брой визуални стимули . За съхранение на данните бяха създадени 

четири бази данни с еднакви променливи за запис -  адрес на ел. поща (служи за 

идентификатор показващ уникалността на записа), пол и възраст. В част 1 беше 

включена допълнителна променлива – височина в сантиметри.    

За всяка от отделните части бяха разработени комплекти от различен брой 

визуални стимули - снимки с дигитално променени параметри за изследвания 

макроестетичен фактор: 

1. Част 1 – Бяха използвани визуалните стимули от задача 5 с променени 

параметри за форма на линия на усмивката и широчина на букалните коридори, общо 

18 [Фигура 12]. 

2. Част 2 – Базовата снимка използвана в задача 5 и част 1 беше променена в 

четири нива2 според видимостта на венечните тъкани. 

 Ниво 1 – Ниска усмивка – виждат се до 80% от твърдите зъбни тъкани; 

 Ниво 2 – Нормална усмивка – виждат се зъбни папили и единични 

участъци от гингивалния ръб; 

 Ниво 3 – Висока усмивка – виждат се до 2 мм гингивални тъкани; 

 Ниво 4 – Много висока усмивка – виждат се над 2 мм венечни тъкани. 

3. Част 3 – Беше използвана същата базова 

снимка, която се промени в  пет нива според 

плътността на устните3 [Фигура 14]:  

1. Много тънки; 

2. Тънки; 

3. Нормални; 

4. Плътни; 

5. Много плътни. 

 

 

4. Част 4 – Чрез промяна на базова снимка, 

бяха създадени девет визуални стимула с 

изменение на позицията на средната линия на 

съзъбието в четири нива за всяка посока – ляво и 

дясно, общо 8. За стъпка на преместване беше 

използвана 25% от максималния медио-дистален 

диаметър на десния централен резец [Фигура 15].   

 За валидизиране на проучването беше 

проведен първичен-вторичен тест при 30 от 

респондентите за всеки от четирите части. 

Показатели за надеждност и достоверност на 

                                                   
2 Съобразени с общоприетата класификация на усмивки според видимост на венечни тъкани по Liebart. 
3 Съобразени с приетата класификация за плътност на устни по R. Martin и K. Saller. 

Фигура 15 Снимки използвани за оценка на 
привлекателността на усмивката в 
задача 6 част 4 
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отделните фактори бяха изчислени с помощта на коефициент на  Cronbach α и 

Спирман-Браун (rsb). Получените стойности за отделните части са представени в 

[Таблица 2]: 

 

Изчислените коефициенти показват надеждност на обектите и достоверност на 

отделните фактори което позволи провеждане на проучването. 

 

Ⅲ.3 Статистически методи 

 

Използвани са следните статистически методи за анализ и обработка: 

1. Анализ на честотните разпределения за описание на количествени 

променливи с нормално или близко до нормалното разпределение като са изведени 

всички значими показатели определящи данните. С тестовете на Комолгоров-

Смирнов и Шапиро-Уилкс вариационните редове са проверени за нормалност на 

разпределението. 

2. Т критерий на Student за тестване на хипотези (independent simple t-test) за 

наличие на статически значимо различие при количествено изразими показатели с 

нормално разпределение. 

3. Алтернативен анализ за оценка на честотни разпределения при качествени и 

групирани данни. 

4. Anova анализ с post-hoc анализ на Tukeyза тестване на хипотези при повече от 

2 сравнявани групи. 

5. Непараметрични анализи – Анализ на Пирсън - 2, Точен тест на Фишер, 

анализ на Wilcoxon-Mann-Whitney, анализ на Kruskal-Wallis H.  

6. За сравнение на различни методи за количествени измервания са използвани 

регресионен анализи на Passing-Bablock и анализа на Bland-Altman. 

7. Корелационен анализ - изчисляване коефициента на съгласуваност на 

Кронбах; коефициент на Спирман-Браун, коефициент на Пирсън. 

8. Обърнат факторен анализ на Stephenson като част от приложението на Q-sort 

методиката на изследване. 

 

 

 

Таблица 2 Коефициенти за достоверност и надеждност на използваните обекти  

Части 
показатели 

Брой участници коефициенти за достоверност и надеждност 
Брой Cronbach α Спирман-Браун (rsb) 

част 1 30 0.86 0.82 
част 2 30 0.82 0.84 
част 3 30 0.88 0.80 
част 4 30 0.86 0.85 
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Ⅳ. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
 

Ⅳ.1  Резултати и обсъждане по задача №1 

 

В резултат на проведеното търсене с първата група ключови думи бяхa 

открити 10394 статии отговарящи на критериите. Графичният анализ на 

резултатите според годината на публикуване разкри отчетливо повишаване на броя 

им [Диаграма 1]. При добавяне на ключовата дума “factors” бяха регистрирани 192 

резултатни статии, чиито резюмета се анализираха. 

В резултат на извършените подготвителни етапи се извеждат най-често 

срещаните думи в проучваното текстово тяло, което е показател за важността им в 

изследвания масив (в случая първите 30 по честота): 

head(d, 30) 

##                            дума честота 
## smile                     smile  490 
## dental                   dental  324 
## treatment             treatment  208 
## patients               patients  182 
## teeth                     teeth  173 
## esthetic               esthetic  168 
## facial                   facial  155 
## dentistry             dentistry  147 
## study                     study  137 
## attractiveness   attractiveness  136 
## maxillary             maxillary  133 
## orthodontic         orthodontic  131 
## anterior               anterior  124 

 

Диаграма 1 Брой публикации на годишна база при използване на ключови думи “dental” и 
„esthetic“в базата данни PubMed 
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## gingival               gingival  124 
## esthetics             esthetics  122 
## factors                 factors  122 
## methods                 methods   98 
## smiling                 smiling   96 
## tooth                     tooth   94 
## display                 display   93 
## buccal                   buccal   92 
## using                     using   90 
## midline                 midline   85 
## age                         age   85 
## smiles                   smiles   85 
## school                   school   83 
## lip                         lip   80 
## attractive           attractive   80 
## subjects               subjects   78 

В жълто са маркирани ключовите думи зададени при първоначалното 

търсене.  В зелено са отбелязани термини, които най-вероятно имат значение като 

фактори определящи привлекателността на усмивката. Тази честотна 

характеристика позволява идентифициране и използване на получените резултати 

за изходна точка при последващи корелационни анализи.  Едно от големите 

предимства на ОЕЕ и КТ са възможностите, които дават използваните програми, за 

визуално представяне на резултатите [Диаграма 2; Фигура 16]. 

Интерес представляват корелационните връзки между отделните термини, 
които могат да се покажат под формата на корелационна матрица [Фигура 17]. 

Задълбоченото изследване на асоциациите, които имат отделни думи от 

текста дава представа за образуване на словосъчетания и отново насочва към 

фактори оказващи влияние върху привлекателността на усмивката: 

findAssocs(dtm, terms="smile", corlimit = 0.1) 

## $smile 
##            arc      esthetics attractiveness          posed           line  
##           0.26           0.19           0.16           0.16           0.14  
##           note         buccal     aesthetics     assessment           arcs  
##           0.13           0.11           0.11           0.11           0.11  
##           flat  
##           0.11 

 

Диаграма 2  30 най-често срещани думи в 
анализирания текст 

Фигура 16 „Облак от думи“ показващ 30те най-
често срещани думи в текста 
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При проверка на най-често срещания термин „smile“ за налични 

зависимости, най-силна връзка беше установена с „arch“ следвана от “esthetics” и 

„attractiveness“, което насочва към  „линия на усмивката“ като фактор, от който 

зависи атрактивността.   

При проведените анализи за разглежданата тема бяха установени слаби до 

умерени корелационни връзки между термините “esthetics” и „smile“, „arc“, „buccal“, 

„gingival”, “lip” и “midline” [Фигура 17]. Проверката за асоциации на отделните думи 

изведе словосъчетания – линия на усмивката, букални коридори, експозиция на 

гингивални тъкани, средна линия на съзъбието, средна линия на лицето. 

Получените фактори, които оказват влияние върху естетичното възприятие на 

усмивката се определят като „Макроестетични“.  

Интересна е дискриминативната закономерност, която се наблюдава, по 

отношение на друга голяма група елементи дефинирани като „Микроестетични“, 

включваща индивидуални за отделните зъби цвят, оптични особености, 

морфология, рисунък и позиция. Тази зависимост не определя различна важност 

на първите спрямо последните, но дава основание да се приеме, че е работено 

повече в областта на макроестетиката и ролята ѝ  за привлекателността на 

усмивката. Интересно е становището на някои автори по отношение на един от 

факторите открити в настоящия анализ – „средна линия“, които я причисляват към 

микроестетичните фактори. Изследванията включени в текстовия масив, в които се 

среща този термин са насочени към средна линия на съзъбието. С оглед на 

Фигура 17 Корелационна матрица на термините изведени от списъка с най-често срещани 
термини в текста. 
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откритите определения за двете основни групи фактори, които се срещат в 

литературата правилно би било средната линия да се приеме за петия 

макроестетичен фактор, от който зависи естетичното възприятие на усмивката. 

Идентифицирането на факторите оказващи влияние върху естетичното 

възприятие на усмивката разширява набора от ключови думи, които могат да бъдат 

използвани от изследователите при последващи търсения. Силата на връзките 

между отделните термини дава насоки за значимостта, която имат за изследвания 

проблем. Времето необходимо за извършване на подобен тип анализ е 

изключително кратко – по-малко от един час, което определя метода като много 

бърз. 

Ⅳ.2  Резултати и обсъждане по задача №2 

В резултат на конструираните устройства се заснеха 96 фотографии и 48 

видеоклипа на здравите доброволци включени в изследването. Проведените 

експерименти в изпълнение на втора задача са представени в отделни подсекции. 

Резултати и обсъждане по експериментална постановка 1 – оценка на 

осветеността на полето: 

Резултатите от проведените измервания в различните избрани точки за двете 

установки са представени на Диаграма 3. 

 Резултатите от проведения тест TWO-WAY ANOVA са представени в  Таблица 

3. От тях може да се заключи, че различните нива на фактора „установка“ (p= 0.528) 

и на показателя „точка  на измерване“ (p=0.235) не оказват статистически значимо 

влияние върху получените от измерването  резултати. Последното потвърждава 

нулевата хипотезата, че светлината в зоната на изследваното поле е равномерна и 

не се повлиява от посочените фактори. 

Таблица 3 Резултати от проведения ANOVA анализ 

Фактор 
Степени 

на свобода 

Сума 
на 

квадратите 

�̅� на 
квадратите 

F Pr(>F) 

установка 1 12.2 12.25 0.401 0.528 
Т. на 

измерване 
4 172.7 43.17 1.415 0.235 

Остатъци 94 2868 30.51   
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Потвърди се и хипотезата, че няма разлика в осветеността при многократно 

разглобяване и сглобяване на установката, което е условие за прецизност и 

репрезентативност на получените резултатни изображения (ICC=0.96, P<0.001).  

 

Резултати и обсъждане по експериментална постановка 2 – анализ на 

резолюцията на дигиталните изображения: 

В експериментална постановка 2 беше оценена резолюцията на резултатните 

снимки. Тя беше зададена при настройката на камерата и е съответно 2592x1944p 

за снимки и 1920x1080p за видеоклипове. Постоянен параметър и при двата вида 

заснемане е отношението на страните на пикселите 1:1, което осигурява точно 

пренасяне на физическата информация върху дигиталния сензор. Последващата 

обработка – изрязване и прехвърляне, промени резолюцията на резултатните 

снимки като средните стойности и стандартно отклонение са изнесени в Таблица 4. 

Поради различната резолюция, която е зададена от производителя на 

използваното устройство в режим „фотоапарат“ и „видеокамера“ сравнението на 

резултатите между двете установки е безпредметно. 

 

Диаграма 3 Разпределение на измерванията в различните точки според  вида на установката 
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  Съпоставянето на качеството на изображенията заснета от една и съща 

установка, но при различно състояние на меките тъкани е важен показател, чрез 

който беше проверено фиксираното разстояние между субекта и камерата. 

Резултатите от проведения анализ на Bland-Altman не показаха статистически 

значима разлика [Фигура 19;Фигура 18].  

 

Фигура 19 Bland-Altman анализ за разлики в резолюцията при фото-метричната установка: 

на широчина (ляво); на височина (дясно) 

 

 

Фигура 18 Bland-Altman анализ за разлики в резолюцията при видео-метричната установка: 

на широчина (ляво); на височина (дясно) 

 

 

Таблица 4 Средни стойности на резолюцията  при получените изображения 

Резолюция в пиксели при 

установка 

фото видео 

широчина дължина широчина дължина 

�̅� SD �̅� SD �̅� SD �̅� SD 

покой 1317.67 94.73 1317.69 85.13 1791.71 191.35 2324.42 358.09 

усмивка 1307 81.24 1313.58 89.95 1798.88 183.38 2324.04 357.70 
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Резултати и обсъждане по експериментална постановка 3 – изследване 

на яркостта на дигиталните изображения: 

Яркостта на изображенията беше 

оценена чрез програмата ImageJ като се 

изследва нивото на сиво върху ОНИ – лицето 

на изследваните субекти. В Таблица 5 са 

представени средните аритметични, 

стандартно отклонение и средна грешка за 

проучвания параметър при изображенията за 

двете използвани установки.  

Минималната регистрирана стойност 

за фото-метричната установка е 75.84 докато 

максималната е 123.25. При видео-

метричната установка стойностите са 

съответно 57.68 и 118. 

Проверката с Wilcoxon rank test за зависими извадки не показа статистическа 

разлика между изследваните показатели (W=1412; p=0.057), което потвърждава 

Таблица 5 Стойности на сивото при 
изследваните установки 

Установка 
Показатели 

�̅� SD SE 

Фото-

метрична 
96.68 11.71 1.69 

Видео-

метрична 
90.95 13.44 1.94 

 

 

Диаграма 4 Разпределение на стойностите на сиво сред изследваните изображения получени от 
двете установки 
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нулевата хипотеза – няма разлика в яркостта на резултатните снимки получени от 

двете установки [Диаграма 4]. 

Резултати и обсъждане по експериментална постановка 4 – оценка на 

фокуса на дигиталните изображения: 

Важен параметър от дигитално 

естество е фокусът на изображението в 

областта на интерес. В случай че зоните, 

в които трябва да бъдат маркирани 

антропометрични точки са „извън 

фокус“ контурите на анатомичните 

елементи и границите им ще бъдат 

размити, а идентифицирането на 

биоконстанти върху такива области 

силно затруднено.  За оценка на 

получените снимки от двете установки 

се използва свободната дистрибуция на 

алгоритъм за оценка на фокус на 

дигитални изображения в java 

базираната среда Fiji. На получените 

цветни карти за 192те снимки от двете 

установки [Фигура 20], ясно са 

маркирани зоните с различно ниво на 

фокус. В ОНИ – лицата на изследваните 

субекти независимо от състоянието на 

меките тъкани нивото му варира от добро до отлично (светло-зелено до червено). 

Използваният похват позволява бърза и обективна оценка на изображенията за 

качествения параметър – фокус.      

       Предимство на използвания метод за оценка е пълната автоматизация – липса 

на човешка намеса, което повишава обективността на изследването и преодолява 

част от недостатъците на съществуващите начини за определяне на фокус. Метода 

е приложим от скоро и все още няма референтни данни за сравнение. Недостатък в 

подхода е само възможността за качествена характеристика – алгоритъмът работи 

на база на класификация на отделните зони на изображението в различни групи 

според фокуса им. Получените в експеримент 2 резултати позволяват да се приеме, 

че факторите от дигитално естество са без значима разлика в зависимост от вида на 

установките и състоянието на меките тъкани. 

 

 

Фигура 20 Цветна карта демонстрираща 
зоните „на фокус“ и „извън фокус“ в 
изображението 

 



  Резултати и обсъждане 

 
 

32 
 

Резултати и обсъждане по експериментална постановка 5: анализ на цвета на 

цифровите изображения. 

В експериментална постановка №5 беше оценен показателят от фотографско 

естество – цвят, чрез измерване и сравняване на средните стойности за – червено, 

зелено и синьо в резултатните снимки при двете установки [Таблица 6].  

Проверката с Wilcoxon rank test за зависими извадки не показа статистическа 

разлика между интензитета на червеното (W=1378; p=0.0986), което потвърждава 

нулевата хипотеза – няма разлика в разпределението на цвета при  снимки 

получени от двете установки [Диаграма 5]. 

 

Диаграма 5 Разпределение на стойностите на червено сред изследваните изображения получени от 
двете установки 

 

Таблица 6 Средни стойности на изследваните цветови параметри 

Установка 

Цвят 

червено зелено синьо 

�̅� SD SE �̅� SD SE �̅� SD SE 

Фото-метрична 126.41 12.93 1.87 89.42 11.39 1.64 74.21 12.54 1.81 

Видео-метрична 120.20 14.68 2.12 83.47 13.36 1.93 69.20 13.92 2.01 
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Без статистически значима разлика са и стойностите за зелено (W=1441, 

p=0.053) и синьо(W=1404, p=0.065) [Диаграма 6]. 

Чрез проведените тестове в експериментална постановка №5 се доказа 

еднаквостта в  разпределението на цветовите показатели при направените снимки 

за двете установки, което показва сходно качество на получените изображения по 

изследвания параметър. 

Стандартизацията в качеството на изображенията при биометрични 

изследвания е условие за получаване на точни и прецизни резултатите при 

провеждане на дистанционно-антропометрично проучване. Различни изследвания 

проведени в областта на биометрията показват понижаване в способността на 

компютърни алгоритми (например за разпознаване на лица) и човешки оценители 

да преценят правилно позицията на антропометрични точки върху лице при 

промяна в резолюцията яркостта цвета и фокуса на изследваните снимки.  

Описаният метод и установки за заснемане на фотографии и видеоклипове с 

цел провеждане на дистанционно антропометрични изследвания е надежден и 

въпреки ниската себестойност на използваните устройства,  позволява получаване 

на стандартизирани резултатни изображения. Употребата на допълнителен 

източник на светлина осигурява еднаква осветеност на полето. Последното е важно 

при използване на дигитални сензори с малък физически размер и повишава 

резолюцията, яркостта и фокуса на снимките и видеоклиповете. Еднаквата 

осветеност на сцената гарантира и сходни резултатни цветови параметри за всички 

изображения. За да се намали центробежното изкривяване на образа известно като 

„barrel distortion“ камерният модул се постави на 100см от изследваните субекти, а 

получените изображения се обработиха чрез openCV библиотека с  код написан на 

програмният език Python3 за елиминиране на изкривяването. Разстоянието 

      

Диаграма 6 Разпределение на стойностите на зелено и синьо сред изследваните изображения получени 
от двете установки 
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„камера-здрав доброволец“, е сходно с това употребено от други автори, които са 

провеждали фотометрични изследвания на лица. В литературата се откриват и 

други използвани разстояния вариращи от 60-170 см, като оптималната позиция се 

определя в зависимост от вида на използвания апарат.  

Резултати и обсъждане по експериментална постановка № 6: изследване на 

достоверността при маркиране на антропометрични точки върху дигитални 

изображения. 

Получените резултати в експерименталните постановки 1-5 позволяват да се 

приеме, че изследваните снимки са със стандартизирани параметри за качество. В 

експериментална постановка № 6 беше оценена способността на различни 

оператори да локализират антропометрични точки върху изображенията за 

установяване достоверността между-оценителите и повторяемостта при повторно 

маркиране на точките (първичен-вторичен тест) от един и същ оценител.  

За оценка на достоверността при маркиране на антропометрични точки се 

използва получената по описания метод средна величина за разстояние спрямо 

усредненото положение за всяка точка, изведена от стойностите на петте 

оценителя. При състояние на меките тъкани „покой“, Stomion показа най-малки 

колебания в позицията си със средно разстояние от 0.64(0.41) мм от усреднената 

стойност получена от всички оценители. Следващата група от точки – ch, al, ls, li, 

показаха колебания в позицията си по-малки от 1.15 мм. В настоящото изследване 

т. Subnasale показа значително по-големи колебания – 2.81(1.64) мм. , което 

определя по-малка надеждност при маркиране на позицията ѝ  от различни 

оценители върху цифрови снимки.  

Изчислените коефициенти ICC  показаха изключително висока надеждност 

при оценка на позицията на всички изследвани точки без т. Subnasale (ICC 89, 

CI>0.80). Всички стойности получени в равнината Y са по-високи от получените за 

равнината X, но без статистически значима разлика между двете [Таблица 7]. 

При изследването на състоянието на меките тъкани „волева усмивка“ не се 

включи точката Stomion. Колебанията от изчислената средна аритметична са много 

близки за всички изследвани маркери с изключение на Subnasale 2.68(1.35)мм. 

което определя по-малка надеждност при определяне на позицията ѝ  от различни 

оценители върху цифрови снимки в състояние на меките тъкани „волева усмивка“.  



  Резултати и обсъждане 

 
 

35 
 

Изчислените коефициенти ICC  показаха отлична надеждност при оценка на 

позицията на всички изследвани точки без т. Subnasale (ICC 89, CI>0.80), при която 

се установи висока надеждност. Не се наблюдават статистически значими разлики 

между стойностите получени в равнината X и Y [Таблица 8]. 

 

Резултатите получени при повторно маркиране на определените 

антропометрични точки показаха значително по-малки колебания и при двамата 

оценителя като средната стойност на разстоянията до  определената  

предполагаема позиция е <0.49(0.21) мм и за двете изследвани състояния на 

меките тъкани. Показателят за повторяемост на измерванията също показа много 

високи стойности и за двете изследвани равнини ICC≥0.99, CI>0.98. 

Проверката на получените данни за двете равнини при двете състояния на 

меките тъкани показват, че последните не повлияват надеждността на определяне 

на антропометрични маркери върху дигитални снимки на лица от различни 

оценители.  

 В настоящото проучване е липсват на предварителни маркери върху кожата 

на изследваните субекти. Последното се приема за предимство, защото се 

изпълнява условието оценителите сами да локализират местоположението на 

лицевите маркери, а не да се опитат да посочат предварително зададена точка, 

което се открива в по-голяма част от публикациите в литературата.  Недостатък в 

Таблица 7 Получени стойности при изчисления между-оценители за състояние на меки тъкани 
„покой“ 

Антропометрична 

точка 

Състояние на меки тъкани – „покой“ 

�̅�(mm) SD(mm) ICC(x) 95%CI(x) ICC(y) 95%CI(y) 

ch-l 0.85 0.56 0.99 (0.97, 0.99) 0.98 (0.97, 0.99) 

ch-r 0.71 0.47 0.95 (0.91, 0.98) 0.98 (0.96, 0.99) 

al-l 0.91 0.36 0.99 (0.97, 0.99) 0.98 (0.97, 0.99) 

al-r 0.84 0.58 0.97 (0.94, 0.98) 0.98 (0.95, 0.99) 

ls 1.08 0.64 0.97 (0.94, 0.99) 0.98 (0.96, 0.99) 

li 1.15 0.59 0.97 (0.94, 0.99) 0.98 (0.97, 0.99) 

sn 2.81 1.64 0.89 (0.80, 0.95) 0.92 (0.86, 0.96) 

sto 0.64 0.41 0.98 (0.95, 0.99) 0.98 (0.97, 0.99) 
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този подход е невъзможността да се изчислят средни отклонения от реалната 

биоконстанта. Въпреки това чрез използваната методика се изчислява най-

вероятната позиция на антропометричната точка, която се отъждествява с реалната 

при последващите изчисления.  

 Получените резултати между оценителите и повторния тест са в консенсус с 

предишни фотометрични изследвания за състояние на меките тъкани „покой“, 

които показват висока достоверност при определяне на местоположението на 

антропометрични маркери в областта на устата. В настоящото проучване се доказа 

и възможността надеждно да се определи позицията на биоконстантите при 

второто изследвано състояние на меките тъкани – „волева усмивка“. Единствената 

точка с по-голяма вариабилност е Subnasale, което се отдава на факта, че не е ясно 

разграничена от съседни анатомични елементи.  Въпреки посоченото повторното 

маркиране показа резултати на индекса ICC клонящи към 1, което е признак за 

изключително висока надеждност при оценка от един изследовател. 

Резултати и обсъждане по експериментална постановка № 7 : анализ на 

прецизността при избор на кадър от видеоклип отговарящ на състояние на 

периоралните меки тъкани – „волева усмивка“. 

Направените измервания върху всички резултативни снимки получени от 

различните оценители са обобщени в Таблица 10 и Таблица 9.   

Таблица 8 Получени стойности при изчисления между-оценители за състояние на меки тъкани „волева 
усмивка“ 

Антропометрична 

точка 

Състояние на меки тъкани – „волева усмивка“ 

�̅�(mm) SD(mm) ICC(x) 95%CI(x) ICC(y) 95%CI(y) 

ch-l 0.79 0.54 0.96 (0.92,0.98) 0.95 (0.91,0.98) 

ch-r 0.75 0.51 0.98 (0.95,0.99) 0.99 (0.99,1) 

al-l 0.95 0.38 0.97 (0.95,0.99) 0.99 (0.99,1) 

al-r 0.88 0.62 0.98 (0.97,0.99) 0.98 (0.97,0.99) 

ls 1.14 0.45 0.99 (0.98,0.99) 0.98 (0.97,0.99) 

li 1.03 0.54 0.95 (0.90,0.98) 0.98 (0.96,0.99) 

sn 2.68 1.35 0,93 (0.89,0.95) 0.92 (0.85,0.96) 
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Правят впечатление близките стойности на средните аритметични (mean) и 

стандартно отклонение от средната (sd) при всички оценители. Съпоставката 

между средните величини се извърши с one way ANOVA анализ, при който не се 

установи разлика в измерените разстояния ch-ch [F(4)=0.21, P>0.05] и ls-li 

[F(4)=0.02, P>0.05]. Последващият анализ на Tukey  за междугрупова съпоставка 

не показа разлика при сравнението на отделните оценители. Проведените 

корелационни съпоставки показаха много висока стойност (r>0.75) с права връзка 

между всички оценители, а регресионният анализ определи линейна зависимост в 

измерванията. На Диаграма 8 и Диаграма 8 визуално са представени средните 

стойности и разлика между отделните двойки измервания при различни 

оценители. 

Внимателният прочит на диаграмите показва равномерна дисперсия около 

нулевата ос, което е показател за липса на системни отклонения при избора на 

кадър за състояние на меки тъкани – „волева усмивка“ от различни оценители. От 

практично значение са разликите получени в стойностите, които при 83.42% от 

всички оценители са в рамките на ±1мм. 

Таблица 9 Описателни величини за измерени стойности при разстояние ch-ch 

Оценител mean sd median mad min max range skew kurtosis se 
1 67.95 5.32 67.26 4.47 57.8 81.22 23.42 0.39 -0.19 0.77 
2 67.86 5.23 67.64 5.16 56.45 80.98 24.53 0.25 -0.14 0.76 
3 68.08 5.17 67.72 4.66 57.78 80.37 22.59 0.31 -0.26 0.75 
4 67.79 5.45 67.82 5.42 56.8 79.93 23.13 0.23 -0.44 0.79 
5 67.91 5.15 67.55 5.02 58.35 79.68 21.33 0.22 -0.35 0.74 

 

Таблица 10 Описателни величини за измерени стойности при разстояние ls-li 

Оценител mean sd median mad min max range skew kurtosis se 
1 25.52 3.42 25.64 2.8 16.76 32.83 16.07 -0.31 0.21 0.49 
2 25.34 3.49 25.37 3.28 16.26 32.9 16.64 -0.42 0.11 0.5 
3 25.45 3.71 25.83 3.67 16.44 33.63 17.19 -0.38 -0.13 0.54 
4 25.43 3.67 26.04 3.62 16.02 33.71 17.69 -0.55 0.46 0.53 
5 25.39 3.64 26.1 3.27 15.08 32.63 17.55 -0.57 0.43 0.53 
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За оценка на съгласието на различните пробанти при избор на състояние на 

меките тъкани от краткия видеоклип се изчисли ICC коефициент на корелация и се 

изведоха интервали на доверителност CI 95% представени в Таблица 11. 

 Получените резултати показват изключително висока степен на 

достоверност между-оценителите при определяне на състоянието „волева 

усмивка“. Проведеният експеримент тип – „първичен-вторичен тест“   също показа 

Таблица 11 ICC  коефициент на съгласие и интервали на доверителност при всички оценители 

Измерено 
разстояние 

ICC 
CI 

95% долна 
граница 

CI 
95% горна 

граница 
F(47,192) P 

ch-ch 0.973 0.96 0.984 183 <0.001 
ls-li 0.964 0.945 0.977 132 <0.001 

 

 

Диаграма 8 Bland-Altman анализ за получени стойности при измерено разстояние ls-li 

 

 

Диаграма 8 Bland-Altman анализ за получени стойности при измерено разстояние ch-ch 
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високи, клонящи към 1 стойности за съгласуваност и при двете тествани лица 

[Таблица 12].   

 Резултатите от проведения експеримент са съпоставими с докладваните в 

единственото подобно проучване открито в литературата проведено от P. Van der 

Geld и кол. (2007) по отношение на стойностите на ICC за съгласуваност между 

различните оценители. Освен коефициента за корелация между операторите са 

представени резултати от описателни, вариационни и регресионни анализи 

позволяващи пълно характеризиране на получените зависимости. За разлика от 

цитираното проучване, в настоящия експеримент повторяемостта се определя чрез 

измерване на две линейни разстояния – максималната  широчина (ch-ch) и 

височина (ls-li) на усмивката. Недостатък в методологичния подход е липсата на 

маркирани точки върху кожата на изследваните лица, които да послужат за 

ориентир при измерванията. Последното би намалило значително грешката при 

определяне на позицията на биоконстантите, съответно резултатните линейни 

разстояния между тях, но често е трудно приложимо в клинични условия или при 

провеждане на мащабни проучвания. Всички измервания са извършени от един 

оператор, което частично компенсира посочения недостатък                       

[Експериментална постановка № 6]. 

 Получените резултати показват, че използването на видеографския метод за 

избор на състояние на меките тъкани „волева усмивка“ е с висока точност и 

прецизност по отношение на избора на правилен кадър от видеоклип. 

Ⅵ.3 Резултати и обсъждане по задача №3 

 

Изчислените стойности за САР, МОГ%, ТГИ и ICC  при сравнението между 

класически и дистанционни измервания върху снимки, са представени в  

Таблица 13. Средните стойности за абсолютна разлика са по-малки от 1мм с 

изключение на ls-sto при състояние на периоралните меките тъкани „покой“. 

Максималната относителна грешка варира в рамките на 0.19-16.25%, като най-

високите получени стойности отново са за разстоянието ls-sto.  Две от получените 

стойности се считат за отлични с МОГ по-малко от 1% от средната. Шест от 

измерените показатели се приемат за  много-добри със стойности от 1%<  МОГ <5%, 

а три за задоволителни МОГ<15%. Изчислената техническа грешка на измерване е 

Таблица 12 ICC  коефициент на съгласие и интервали на доверителност при първичен-вторичен тест 

 
Оценител 

    
Измерено 

разстояние 
ICC 

CI 
95% долна 

граница 

CI 
95% горна 

граница 
F(47,48) P 

 
1 

    ch-ch 0.98 0.965 0.989 101 <0.001 
     ls-li 0.969 0.946 0.982 63.6 <0.001 
 

2 
    ch-ch 0.96 0.929 0.977 48.6 <0.001 

     ls-li 0.927 0.976 0.977 47.2 <0.001 
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по-малка от 1 мм за всички разстояния и варира от 0.06 до 0.95 мм. Изчисленият 

корелационен коефициент за съгласие (ICC)  се приема за висок –  над 0.80 за 

всички стойности с изключение на разстоянието ls-sto – 0.774.  

Изчислените стойности за САР, МОГ%, ТГИ и ICC  при сравнението между 

класически и дистанционни измервания върху кадри получени от видеоклип, са 

представени в Таблица 14. Средните стойности за абсолютна разлика са по-малки 

от 1мм с изключение на ls-sto при състояние на периоралните меките тъкани 

„покой“. Максималната относителна грешка варира в рамките на 0.07-14.99%, като 

най-високите получени стойности отново са за разстоянието ls-sto. Три от 

получените стойности се считат за отлични с МОГ по-малко от 1% от средната. 

Шест от измерените показатели се приемат за  много-добри със стойности от 1%<  

МОГ <5%, а четири за задоволителни МОГ<15%. Изчислената техническа грешка 

на измерване е по-малка от 0.9 мм за всички разстояния и варира от 0.06 до 0.88 

мм. Корелационният коефициент за съгласие (ICC)  се приема за висок –  над 0.80 

при всички изследвани показатели. 

  В настоящото изследване под „точност“ се разбира степента на отклонение 

на дадено измерване от „истинската“ му стойност. Описаните коефициенти 

характеризират много добре разликата в получените стойности при проучваните 

методи и са използвани от други автори изследващи точността на 

антропометрични измервания.Резултатите са интуитивни и лесни за разбиране, 

защото показват реални стойности – разлика в милиметри или отношение на 

Таблица 13 Изчислени показатели за грешка в измерванията при фотометрично изследване 

 

Разстояние САР МОГ % ТГИ CC CI 95% д. гр. CI 95% г. гр. 

съ
ст
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а 
п

ер
и

о
р

ал
н

и
 т

ъ
к

ан
и

 
„п
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al-al 0.71 2.2 0.6 0.976 0.957 0.986 

ch-ch 0.51 1.03 0.43 0.993 0.987 0.996 

sn-ls 0.92 6.8 0.78 0.926 0.872 0.958 

sn-sto 0.5 2.45 0.42 0.978 0.962 0.988 

ls-sto 1.13 16.25 0.95 0.774 0.629 0.867 

ls-li 0.41 2.44 0.35 0.984 0.972 0.991 

съ
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и
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к
а“

 al-al 0.07 0.19 0.06 0.999 0.999 1 

ch-ch 0.63 0.93 0.53 0.990 0.982 0.994 

sn-ls 0.87 8.83 0.74 0.916 0.855 0.952 

sn-sto 0.55 3.43 0.47 0.962 0.934 0.979 

ls-sto 0.75 12.03 0.63 0.885 0.804 0.934 

ls-li 0.36 1.43 0.30 0.992 0.987 0.996 
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получената грешка към средната аритметична и позволяват определяне на 

клинична значимост на показателите. При 11 от изследваните линейни разстояния 

се установи средна разлика по-малка от 1 мм, която е приета за допустима при 

класически антропометрични измервания, а в последствие и при дистанционни. 

Оценката на стойностите на процентната относителна грешка в настоящото 

изследване  е сравнимо с резултатите докладвани от други автори, но поради 

специфичния размах на  данните обединението по групи се различава.  

Техническата грешка на измерване е друг широко прилаган коефициент при 

определяне на грешка при измервания и се определя като величина подобна на 

стандартно отклонение. Изчислява се по формулата представена на Уравнение 2 и 

е концептуално подобна и в корелационна зависимост със САР като е включена в 

настоящото проучване поради използването и от други изследователи работещи в 

областта.  

Последната величина от описателния анализ на резултатите е ICC  

коефициента за съгласие. Чрез него се определя пропорционалната вариация 

Таблица 14 Изчислени показатели за грешка в измерванията при видеометрично изследване 

 Разстояние САР МОГ % ТГИ ICC CI 95% д. гр. CI 95% г. гр. 

съ
ст
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я

н
и
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н
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о
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al-al 0.69 2.14 0.58 0.977 0.959 0.987 

ch-ch 0.49 1 0.41 0.993 0.988 0.996 

sn-ls 0.82 6.03 0.69 0.941 0.897 0.966 

sn-sto 0.41 2.02 0.35 0.985 0.974 0.992 

ls-sto 1.04 14.99 0.88 0.801 0.671 0.884 

ls-li 0.37 2.18 0.31 0.987 0.978 0.993 
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 al-al 0.07 0.17 0.06 1 0.999 1 

ch-ch 0.62 0.92 0.52 0.991 0.982 0.994 

sn-ls 0.79 7.95 0.67 0.931 0.881 0.961 

sn-sto 0.47 2.89 0.4 0.973 0.952 0.985 

ls-sto 0.37 5.96 0.31 0.97 0.947 0.983 

ls-li 0.33 1.33 0.28 0.993 0.988 0.996 

 

 

ТГИ = √(∑𝐷2)/2𝑁 (2) 

Уравнение 2 Формула за изчисляване на ТГИ 
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между изследваните субекти (в случая методи на изследване) и в настоящото 

изследване се използва като показател за прецизност на измерванията. В 11 от 

измерените разстояния при фотометричния анализ и при всички за 

видеометричния се установи изключително висока прецизност със стойности 

>0.80. Получените резултати са сходни с други публикувани в литературата данни 

и определят висока надеждност на използваната методика.  

За да се демонстрират разликите спрямо средните стойности на отделните 

двойки при всички случаи и разпределението им по отношение на изчислените 

интервали на доверителност се направи анализ на Bland-Altman,  който не показа 

значими отклонения. Равномерното разпределение на изследваните двойки около 

нулевата ос определя липсата на системни грешки в двата изследвани метода при 

всички измерени линейни разстояния и за двете състояния на периоралните меки 

тъкани.  

Проверката за линейност, пропорционална грешка и изместване беше 

извършена чрез регресионния анализ на Passing – Bablock. Всички измерени 

разстояния и при двата използвани метода преминават теста за линейност. С 

гранични стойности , но без установена статистически значима разлика между 

методите е само разстоянието ls-sto при сравняване на фото-метрично и физическо 

измерване за състояние на меките тъкани покой [Диаграма 9].  

 Анализът на конструираните 

диаграми и при двата метода – 

класически и дистанционен, не показа 

наличието на системни и 

пропорционални грешки, като се 

наблюдава леко повишаване на 

стойностите спрямо физическо 

измерване и при двата дистанционни 

подхода, което не е статистически 

значимо.  

Резултатите от пресметнатите 

коефициенти за грешка в изпълнение 

на задача 3 показват по-близки до 

реалните резултати на видео-

метричния метод спрямо фото-

метричния. Тази закономерност е по-

силно изразена  при всички 

вертикални разстояния, но не е 

статистически значима. Вероятно 

 

Диаграма 9 Резултатни диаграми от проведения 
регресионен анализ на Passing Bablok за 
фотометрично измерване при състояние на меки 
тъкани покой за разстоянието ls-sto 
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получената разлика се дължи на различната ориентация на главата, като по-близки 

до реалните резултати са получени при естествената позиция. Недостатък в 

дизайна на експеримента е липсата на предварително маркирани 

антропометрични точки, което намалява точността на измерванията и налага 

провеждане на допълнителни изследвания, при които това условие да е изпълнено. 

По-този начин, чрез елиминиране на посочената методологична грешка, ще е 

възможно адекватно сравнение на параметъра точност, между различните 

ориентации на главата в посочения алтернативен дизайн. Настоящото проучване е 

проектирано  с цел да е сходно с клинични и експериментални условия, при които 

маркиране на биоконстанти не се извършва поради времеви, финансови и свързани 

с пациента/изследваното лице ограничения. Получените резултати показват, че 

ориентацията на главата както и вида на избрания дистанционен метод за 

изследване не оказват влияние върху точността на получените стойности.  

В специализираната литература се обсъждат предимствата и недостатъците 

на видеографския и фотографския метод за изследване на антропометрични 

зависимости свързани с анализ на биоконстанти в лицевата област и в частност 

усмивката. Авторите са единодушни в предпочитанията си към видеометричния 

анализ като изтъкват огромното количество информация, което се получава от 

видеоклип. Въпреки това, както е отбелязано от К. Han и кол. фотографиите се 

използват по-често в ежедневната практика. Последното в комбинация с 

получените резултати от настоящия експеримент за сравнение на точност и 

прецизност при двата метода на измерване позволяват да се препоръча стандартна 

фотография на волева усмивка като рутинно средство при планиране на лечение в 

естетичната зона и анализ на кадър от заснет видеоклип при необходимост от 

допълнителна  информация за динамични зависимости между меки и твърди 

тъкани 

Ⅵ.4 Резултати и обсъждане по задача Задача 4 

 

  В изпълнение на задачата беше проектиран и конструиран инструмент за 

автоматично регистриране на резултати от провеждане на Q-sort изследване. На 

Фигура 21 Q-дъска с монтирани четци - ляво и с поставени обекти за оценка - дясно 
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Фигура 21 е представен апаратът Q-board с монтирани RFID четци – ляво и с 

поставен покривен панел и подредени обекти за оценка – дясно. При дизайна с 5 

степенна скала на Q-решетката се оценяват 18 обекта, в конкретната разработка – 

снимки. Всяка от тях получава определен ранг в диапазона -2 до +2. Най-голямо 

количество изображения се поставят в категория с оценка 0, с която се определя 

неутрално отношение към проучвания въпрос. Последното в комбинация с 

фиксирания брой обекти, позволява проектиране на Q-дъската без четци за този 

ранг, като при разчитането на пластиките и записването им в базата данни 

липсващите hex идентификатори автоматично получават стойност 0.  

Снимките, които се оценяват, могат да бъдат кодирани предварително или 

при последващата обработката на данните. При първия вариант се постига пълна 

автоматизация на процеса, защото hex идентификаторите се преобразуват в 

момента на записване на нова сесия. Втория начин изисква допълнителна стъпка 

на презапис на получената информация чрез функции в програми за статистическа 

обработка – напр. SPSS, SAS, STATA, R. Предложената система е тествана и работи 

с различни по брой категории и обекти за оценка. Малкият размер и ограничен 

работен диапазон на RFID четците – 40x60мм, 1.5 см в страни от чипа, позволява 

сравнително близкото им поставяне. При модифициране на създаденото 

устройство с добавяне на допълнителни четци и едноплаткови компютри е 

възможно провеждане на класическо Q-sort изследване с 96 твърдения. В 

конкретната разработка вида на обектите със специфичните им изисквания за 

големина, целта на проучването и спазване на принципите на ергономията 

предопределиха значителна редукция в броя на категориите и снимките 

предложени за оценка. Липсата на 

каквато и да е идентификация върху 

изображенията (напр. цифри, букви, 

комбиниран код) елиминира 

възможността от сугестия на 

респондента и прави проучването по-

обективно. 

В резултат на проведеното 

пилотно проучване се изчислиха 

средното време необходимо за записване 

и кодиране на данните  [Таблица 15] , при 

използване на класическия вариант на 

провеждане на Q-sort – с попълване на 

предварително разработени стандартни 

бланки и с използване на разработените 

инструменти. На Диаграма 10 и 

Таблица 15 Средно време за регистриране на 
данните при провеждане на Q-sort изследванe 

Показател 
Метод за регистриране 

класически Q-board 

Средно 
време в 
секунди 

145.67 47.67 

176.34 45 

154.33 50.67 

141.01 48.67 

127.67 44.33 

141.33 54.67 

142.33 56.67 

148.34 44 

162.33 49.67 

160.33 48.33 
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Диаграма 11 са представени разликите в стойностите за общото необходимо време 

за попълване на паспортните данни и резултатите при Q-sort теста. Прави 

впечатление голямото различие в показателя „време“ между проучваните групи. 

Проверката с t-test показа силно изразена, статистически значима разлика в 

средното време необходимо за регистриране на резултатите (t=21.25(9); P<0.001) .  

  Участниците в проучването са регистрирали паспортните данни и 

резултатите средно с 53.07±6.82 секунди по-бързо при използване на предлагания 

инструмент спрямо класическия вариант на изследването. На Диаграма 11 е 

представена динамиката по-двойки – „Класически метод/Q-board“ за всяко 

изследвано лице. Усредненото време за регистриране на един отговор от Q-

решетката е 5.3 секунди, което определя съкращаване на времето за регистриране 

на всеки респондент средно с 254.4секунди при 48 твърдения  и 508.8 секунди при 

96 твърдения. Друг важен показател, който определя лесната употреба на 

предлагания инструмент е необходимото време за адаптация на оператора към 

програмите и апаратурата за регистриране на данни. Проверката с теста на Kruskal-

Wallis H показа статистически значима разлика между първата и останалите две 

серии на въвеждане на данните (p=0.007). Сравнението между групи 2 и 3 не показа 

значимо различие, въпреки по-малката средна стойност при последната [Диаграма 

12]. Достигането на „плато“ за показателя „време“ при всички оператори след 

първата проведена регистрация показва бързо привикване към процеса на запис на 

данни и е положителен индикатор за лесната употреба на предложеното устройство 

и програми.  

 

Диаграма 10 Разлики в средните стойности на 
времето необходимо за регистриране на участниците 
в пилотното проучване 

 

 

Диаграма 11 Съпоставка по-двойки за времето 
необходимо за регистриране на данни при Q-
sort изследване  
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Проведеното по предложения метод Q-sort изследване позволява ефективно 

и бързо записване и обработка на резултатите без да се лишава от предимствата на 

класическия вариант – лично взаимодействие с респондента, разговор и записване 

на наблюдения през време на подреждане на обектите и след приключване на 

интервюто, което е важно за по-пълното разбиране на вижданията му по 

изследвания проблем. Последните са и основните преимущества на физическото 

устройство пред алтернативните, изцяло програмни модификации за провеждане 

на подобен тип проучвания.  

Ⅵ.5 Резултати и обсъждане по задача 5 

 

Респондентите разпитани чрез индивидуално интервю проведено по Q-sort 

методиката са разпределени в 4 групи според професионалната си насоченост и 

развитие. Поради спецификата във визуалните стимули използвани в проучването, 

теоретично и логически се обуславя извличането на 3 фактора за всяка от групите. 

 Получените резултати при всички изследвани групи показват явна 

негативна тенденция при оценка на обърнатата форма на ЛРР. Различни модели на 

мислене се асоциират с правата и успоредна линии, които отговарят за променлива 

честота на вариация сред респондентите. Във всяка от групите са извлечени 

фактори, които значимо свързват оценката за привлекателност с втората заложена 

променлива – широчина на букалните коридори. Професионалната насоченост на 

анкетираните лица оказва значимо влияние върху получените резултати по 

отношение на оценката за права и успередна ЛРР. 

 

Диаграма 12 Време необходимо за регистриране на данни разпределено в три серии 
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 В групата на неспециалистите не се откриват визуални стимули, които да 

разграничават със статистическа значимост трите извлечени фактора в анализа. 

Анализът на резултатите не показа и снимки, при които има пълно съгласие за 

различните мисловни модели. 

В групата на студентите по дентална медицина оценките получени за снимки 

4, 11, 12, 16 и 18 разграничават и трите фактора извлечени в анализа. Пълно 

съгласие се откри при естетичната оценка на снимка 3.   

В групата на лекарите по дентална медицина разграничаващи и трите 

фактора визуални стимули са  снимки 1, 2 и 6, като не се открива снимка, при която 

има пълно съгласие. 

В групата на зъботехниците не се откриват визуални стимули 

разграничаващи напълно и трите фактора. Не се установява пълно съгласие със 

статистическа значимост 

 

Допълнителните изследвани фактори – пол, възраст и етническа 

принадлежност не показаха значимо отношение при оценката на визуалните 

стимули. 

Резултатите, получени в задача 5 следва да се интерпретират внимателно 

като това важи в особена сила за сравненията с други проучвания. Последното се 

обуславя от факта, че в настоящето изследване са използвани специфични 

визуални стимули и метод за анализ, който коренно се различава от всички 

цитирани публикации. По отношение на обектите за оценка, най-близки са 

предложените от S. Badran и кол. (2013) дигитално променени изображения. 

Моделът за провеждане на проучването е слабо прилаган за оценка на естетика на 

усмивката. В достъпната литература се срещат само три проучвания, в които е 

заложено използването на “Q-sort” метода като се  използва единствено Q-мрежата 

за получаване на оценки на отделните визуални стимули без да се провеждат 

а) 

Фигура 22 Корелационна матрица показваща връзката между извлечените фактори и вида на ЛРР за: а) 
неспециалисти, б) студенти по ДМ, в) ЛДМ, г) зъботехници 

б) в) г) 
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факторен анализ и интерпретация. Последното в комбинация с целите на 

проучванията правят директното им сравнение с настоящите резултати 

нецелесъобразно.  

Ⅵ.6 Резултати и обсъждане по задача Задача 6 

 

В задача 6 беше проведено анкетно проучване разделено на четири части: 

Част 1: Оценка на естетиката на усмивката в зависимост от факторите 

линия на усмивката и широчина на букални коридори. 

Обобщените оценки за дигитално променените снимки са представени на 

Диаграма 13. Изображенията са подредени в низходящ ред според получения 

естетичен ранг в положителната зона на скалата. Правят впечатление 

преобладаващите негативни резултати за „обърнатата“ форма на ЛРР вариращи от 

75% до 87% за отговор 1 – „Изобщо не е привлекателна“ и 2 – „Непривлекателна“, 

които се намират в отрицателния край на скалата. Следващи по честота за 

променливата са неутралните отговори, вариращи в диапазона 10%-16%. 

 

Диаграма 13 Оценки за привлекателност на усмивката при всички използвани снимки в част 1 на 
анкетното проучване 

 



  Резултати и обсъждане 

 
 

49 
 

Позитивният край на скалата е представен най-слабо, с честоти от 3%-10 %. Не се 

наблюдава явна тенденция за повлияване на втората променлива – широчина на 

букалните коридори за изследваната група. Това предполага доминантност на 

формата на ЛРР при оценката за привлекателност. Въпреки посоченото трябва да 

се отбележи, че най-ниски са резултатите при липсващи и прекомерно изразени 

букални коридори (0% и 25%), а най-високи  при слабо и умерено изразените (5%, 

10%).  

 Оценката за привлекателност при другите две форми на ЛРР е изместена към 

неутралната и позитивна зона на скалата. На Диаграма 13 се вижда неравномерното 

разпределение на визуалните стимули спрямо променливата. Внимателният 

преглед показва повлияване на оценката свързана с размера на БК. В позитивния 

край на скалата са разположени снимки с липсващи до умерено изразени букални 

коридори – 0% до 15%. Оценките дадени от участниците за  силно и много силно 

изразени БК – 20% до 25%, варират от 16% до 29% за негативна, от 30% до 52% за 

неутрална и от 25% до 37% за позитивна част на скалата. Получените резултати за 

права и успоредна форма на ЛРР спрямо долната устна частично подкрепят 

литературните данни. Анализа на резултатите получени в настоящото изследване 

не разкри значима разлика в предпочитанията между двата варианта на 

променливата. Връзката между широчината на букалните коридори и 

възприеманата естетика на усмивката е изследвана в различни проучвания като 

докладваните резултати са изключително противоречиви. Получените в 

настоящото изследване зависимости подкрепят становището на част от тях за 

влияние на БК за субективната оценка на привлекателността. Проверките за 

зависимост между пола и възрастта участниците и дадената оценка за 

привлекателност на различните визуални стимули не показаха значима връзка.  

Хипотезата, че различната височина ще промени възприятието за красота 

свързано с различните форми линия 

на усмивката се потвърди с голяма 

статистическа значимост 

[χ2=11.79(3), p=0.008]. Резултатите от 

проведения тест на Kruskal-Wallis са 

изобразени графично на Диаграма 

14. Проведеният допълнителен 

анализ на Dunn за междугрупова 

съпоставка показа статистически 

значима разлика  при сравнение на 

отговорите на участниците с 

височина 150- 160 см  и 171-180 см 

 

Диаграма 14 Сравнение между различни групи за 
фактора „височина“ и дадената оценка за снимките в 
част 1 на анкетното проучване 
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(Z=-3.10, p= 0.01) и над 181 см (Z=-2.77, p= 0.02).  

Част 2: Оценка на естетиката на усмивката в зависимост от фактора 

видимост на венечни тъкани. 

Обобщените оценки за дигитално променените снимки са представени на 

Диаграма 15. Изображенията са подредени в низходящ ред според получения 

естетичен ранг в положителната зона на скалата. Най-високи резултати в 

позитивния ѝ  край са получени за „висока усмивка“ – 64%. Следват „нормална 

усмивка“ с 57% „ниска“ и „много висока“ съответно с 39% и 36%. Като най-малко 

привлекателна участниците в анкетата са определили ниската усмивка следвана от 

много високата усмивка – съответно с 33% и 24% в негативния край на скалата. 

Внимателният преглед на Диаграма 15 показва обединяване на оценките в две 

групи – „висока-нормална“ и „ниска-много висока“ усмивка. С най-високи 

резултати в неутралната част на скалата е променливата „много висока усмивка“.  

Разликата в изчислените медиани между получените двойки визуални стимули е в 

рамките на една степен. 

Анализа за честотно разпределение на получените отговори с теста на 

Kruskal-Wallis rank-sum не показа статистически значима разлика в дадените 

оценки в зависимост от вида на дигиталното изображение [χ2=3(3), p=0.39].                                                                

Липса на статистически значима разлика в оценките за привлекателност при 

снимки с променено количество видими венечни тъкани са получени и от други 

автори работещи в областта. Последното показва, че промени в рамките на ± 2мм 

експозиция на гингивални тъкани при усмивка не повлиява съществено 

възприятието за привлекателност. Въпреки посоченото трябва да се отбележи, че 

динамиката на получените отговори в настоящото изследване предполага 

повишаване на естетичната 

оценка при усмивки с по-голяма 

видимост на венечни тъкани. 

Подобни резултати са 

докладвани и в други анкетни 

проучвания. (43, 103, 111, 271) В 

сравнение с част от цитираните 

изследвания факторите пол и 

възрастова група не показват 

значимо отношение към 

възприеманата привлекателност 

на усмивката [χ2=0.33(1), p=0.56; 

χ2=5.15(3), p=0.16].  

 

Диаграма 15 Оценки за привлекателност на усмивката 
при всички използвани снимки в част 2 на анкетното 
проучване 
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Част 3: Оценка на естетиката на усмивката в зависимост от фактора 

плътност на устни. 

Обобщените оценки за дигитално променените снимки са представени на 

Диаграма 15. Изображенията са подредени в низходящ ред според получения 

естетичен ранг в положителната зона на скалата. Най-високи резултати в 

позитивния ѝ  край са получени за „нормални устни“ – 56%. Следват „тънки“ с 48% 

„много плътни“ и „плътни“ с 33%. Като най-малко привлекателни участниците в 

анкетата са определили много тънките устни следвани от плътните – съответно с 

30% и 22% в негативния край на скалата. Внимателният преглед на Диаграма 16 

показва почти равномерно разпределение на отговорите. Анализа на резултатите с 

теста на Kruskal-Wallis не отчете значима разлика между отделните категории 

плътност на устни [χ2=4(4), p=0.41].  

Провери се влиянието на факторите „възраст“ и „пол“ върху оценката за 

привлекателност свързана с плътността на устните. Статистически значимо е само 

влиянието на пола на анкетираните [χ2=3.99(1), p=0.0458]. В настоящото 

изследване жените са дали по-високи оценки на дигитално променените снимки 

 

Диаграма 16 Оценки за привлекателност на усмивката при всички използвани снимки в част 3 на 
анкетното проучване 
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спрямо мъжете [Диаграма 17]. В 

изследването си относно 

предпочитания на неспециалисти 

спрямо пропорция и големина на 

устните P.I. Heidekrueger и кол. 

(2017) не откриват връзка между 

последните и пола на 

анкетираните.  Разликата в 

резултатите вероятно се дължи на 

различните модели използвани в 

двете проучвания и факта, че 

споменатите автори използват цяло 

лице като визуален стимул. 

Част 4: Оценка на естетиката на усмивката в зависимост от фактора 

съвпадение на средна линия на лицето и съзъбието 

Обобщените оценки за дигитално променените снимки са представени на 

Диаграма 18. Изображенията са подредени в низходящ ред според получения 

 

Диаграма 17 Сравнение между различни групи за 
фактора „пол“ и дадената оценка за снимките в 
част 3 на анкетното проучване 

 

 

Диаграма 18 Оценки за привлекателност на усмивката при всички използвани снимки в част 4 на 
анкетното проучване 
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естетичен ранг в положителната зона на скалата. С увеличаване на отклонението 

на средната линия на съзъбието от средната линия на лицето намалява 

приписваната привлекателност на изображението. Тази тенденция е описана и от 

други автори работещи в областта. Внимателният преглед на Диаграма 18 разкрива 

оценки  в  положителния и  неутрален участък за базовата и променените с до 1 

стъпка в двете посоки снимки. Визуалните стимули модифицирани в порядък от 2 

и повече степени са разположени главно в отрицателния край на диаграмата. 

Междугруповата съпоставка според степента на отклонение на снимките показа 

наличието на силно  изразено различие [χ2=97.16(8), P<0.001], [Диаграма 19].  

В различни изследвания с цел установяване на честотното разпределение на 

изместване на средната линия на съзъбието от тази на лицето се докладва за по-

голям процент преместване в лява или дясна посока в зависимост от конкретната 

прицелна група.  Р. Ралев открива тенденция за изместване на инцизивната точка в 

дясно при анализираните асиметрии. Според теорията на характерността, колкото 

по-често даден белег се среща сред определена популация, за толкова по 

атрактивен се смята индивида, който го притежава. С оглед на казаното и 

установената от Р. Ралев закономерност, интересен е въпросът, дали посоката на 

преместване – ляво или 

дясно на средната линия на 

съзъбието оказва влияние 

върху приписваната оценка 

за привлекателност на 

снимките. Проведеният 

анализ на Dunn при 

получените в настоящото 

проучване данни не разкри 

статистически значимо 

различие между 

последната и получения 

естетичен ранг при 

сравняване на еднакви 

степени на изместване[-

0.55<Z<1.74, 0.14<p<0.88]. 

Други критерии, които вероятно имат отношение към субективното 

възприятие за привлекателност, свързани с несъответствия между средна линия на 

съзъбието и лицето, са пола и възрастта на анкетираните лица. Проверките между 

пола, възрастта на участниците и дадената оценка за привлекателност на 

различните визуални стимули в настоящото изследване се извърши с теста на 

 

Диаграма 19 Сравнение между оценките дадени за отделните 
степени на променливата съвпадение на средна линия на съзъбие 
и лице 
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Kruskal-Wallis rank-sum. Не се откри статистически значима връзка между 

изследваните фактори [χ2=0.56(1), p=0.45; χ2=7.17(3), p=0.06].  
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Ⅴ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ⅴ.1 Заключение и изводи по задача №1 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По задача №1 беше приложен метод за обработка на текстов масив  за да се 
установят факторите, от които зависи привлекателност на усмивката. 

 От получените резултати може да се заключи, че: 

Елементи, от които зависи възприеманата естетика на усмивката, са устни, 
линия на усмивката, букални коридори, количество видими венечни тъкани при 
усмивка и средна линия на лицето и съзъбието. 

В специализираната литературата преобладават изследвания насочени към 
установените в настоящото проучване „Макроестетични“ фактори. Микро- и мини-
естетичните фактори не показват значими асоциации с използваните термини – 
естетика и усмивка, което показва недостатъчно проучване на връзката им с 
привлекателността ѝ.  

ИЗВОДИ 

1. Приложеният компютърен анализ на текстов масив потвърди значението на 
макроестетичните фактори за привлекателността на усмивката. 

2. При използване на ООЕ се отчита значително съкращаване във времето, 
необходимо за анализиране на голям обем от текстова информация. 

3. Получените словосъчетания, резултат от високите нива на корелация между 
отделни термини, насочват изследователя и разширяват набора от ключови думи, 
който може да бъде използван при последващи търсения. 

Ⅴ.2. Заключение и изводи по задача №2 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По задача №2 беше създадена и апробирана установка за провеждане на 
дистанционно-антропометрично проучване на елементите на усмивката. Предложи 
се метод за стандартизация на условията при провеждане на изследвания свързани с 
анализ на двуизмерни изображения – фотоснимки и кадри от видеоклип, който 
отговаря на международните стандарти за биометрични изследвания. 

 От получените резултати може да се заключи, че: 

Резултатните изображения – фотоснимки и видеоклипове, получени от 
предложената установка, са със стандартизирано качество, което позволява 
определяне на позицията на антропометрични точки върху изображенията с 
минимална клинично допустима грешка. Доказа се възможността положението на 
последните да се определи с висока достоверност както от един така и от  различни 
оператори, при различни състояния на периоралните меки тъкани. Установи се много 
високо ниво на съгласие и прецизност при избор на волева усмивка от видеоклип 
както от различни оператори, така и при  първичен-вторичен тест. 

ИЗВОДИ 
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1. Предложеният протокол за проверка на резултатните изображения гарантира 
стандартизиране на материала на изследване и предпазва изследователя от 
неточности при следващите фази на анализ. 

2. Върху получените от двете установки резултатни изображения с висока 
достоверност може да се определи позицията на антропометрични точки както от 
един, така и от различни оператори. 

3. Изборът на състояние на периоралните меки тъкани – волева усмивка е 
възпроизводимо както при един, така и при различни оператори. 

 
Ⅴ.3 Заключение и изводи по задача №3 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По задача №3 беше направен сравнителен анализ на точността и прецизността на 
дистанционни методи за количествена характеристика на избрани елементи на 
усмивката. 

 От получените резултати може да се заключи, че: 

И двата дистанционни метода показаха близки резултати с приетото за златен 
стандарт физическо измерване за определените разстояния. Получените стойности 
са в рамките на допустимата грешка, което предполага взаимната им заменяемост 
при провеждане на изследвания свързани с количествена характеристика на 
елементите на усмивката. 

ИЗВОДИ 

1. Фотометричният анализ е надежден метод за антропометрични изследвания в 
периоралната област. 

2. Видеометричният анализ е надежден метод за антропометрични изследвания в 
периоралната област. 

3. Двата дистанционни метода за провеждане на антропометрични изследвания са с 
близка точност и прецизност, което ги прави взаимнозаменяеми. 

4. Ориентацията на главата – според франкфуртска равнина или естествена ѝ 
позиция не оказва значимо влияние върху точността на дистанционните методи при 
стандартизираните условия в конкретното проучване. 

Ⅴ.4 Заключение и изводи по задача №4 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По задача №4 беше създадено и апробирано устройство за автоматизирано 
регистриране на резултати при провеждане на изследване по метода Q-sort. 

 От получените резултати може да се заключи, че: 

Използването на RFID технологията за регистриране на позицията на 
подредените твърдения върху Q-мрежата е надеждна и възпроизведима. Значително 
се намалява времето за регистриране на резултатните данни и се отстранява 
възможността за допускане на грешки свързана с човешки фактор, без да се променят 
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параметрите на метода на изследване. Предложените устройство и програмни 
компоненти са интуитивни като се отчита лесно привикване към режима на работа с 
тях. 

ИЗВОДИ 

1. Предложеното устройство с успех може да се прилага при Q-sort изследване с 
визуални стимули. 

2. Проведеното чрез устройството изследване максимално се доближава до 
класическия вариант на провеждане на проучването. 

3. Отчита се значително намаляване на времето необходимо за провеждане на 
изследването и облекчаване на изследователя. 

 
 

Ⅴ.5. Заключение и изводи по задача 5 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По задача №5 беше проведено анкетно проучване с цел установяване на субективното 
мнение относно влиянието на букални коридори и паралелност на ЛРР с контура на 
долната устна при оценка на привлекателността на усмивката. 

 От получените резултати може да се заключи, че: 

И двете заложени променливи в дигитално променените изображения оказват 
влияние върху субективното възприятие за естетика на усмивката. Наблюдава се явна 
тенденция за  негативно отношение към обърнатата форма на линията на усмивката, 
която е независима от пола, възрастта, етническата принадлежност и националността. 
Откриват се различни модели на мислене, които не се влияят от специфичната 
професионална насоченост на изследваните лица и определят различни 
предпочитания при оценка на привлекателността на усмивката.  

ИЗВОДИ 

1. Широчината на букалните коридори и вида на линията на усмивката повлияват 
субективната оценка за привлекателността ѝ. 

2. Обърнатата форма на линията на усмивката се приема негативно от всички 
изследвани лица. 

3. Отличените мисловни модели, свързани с тенденциозно предпочитание на 
различни нива и комбинации между тях, на двете заложени променливи не са 
свързани с пола, възрастта, етническата принадлежност, националността и 
професионалната насоченост на изследваните лица. 

 
Ⅴ.6. Заключение и изводи по задача 6 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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По задача №6 беше проведено анкетно проучване в четири части с цел установяване 
на субективното мнение относно влиянието на макроестетичните фактори върху 
оценката за привлекателност на усмивката. 

 От получените резултати може да се заключи, че: 

 Дигиталната промяна на елементи на усмивката дефинирани като 
„макроестетични“ оказва влияние върху субективното усещане за красота при 
неспециалисти. Височината вероятно играе роля във възприятието за 
привлекателност на променливата „линия на усмивката“. Пола и възрастовата група 
не винаги са определящи за разлика в дадените естетични оценки. 

ИЗВОДИ 

1. Широчината на букалните коридори и вида на линията на усмивката повлияват 
субективната оценка за привлекателността ѝ. 

2. Правата форма за фактора линия на усмивката и умерено изразените букални 
коридори се приемат за най-привлекателни. 

3.  Различното ниво на експозиция на гингивални тъкани в рамките на ±2.5мм не 
оказват значимо влияние върху възприятието за привлекателност. 

4. Промяната в плътността на устните в настоящото изследване не показа значимо 
влияние върху възприятието за атрактивност, но се отчитат по-високи резултати 
дадени от жени спрямо мъже. 

5. Изместването на инцизивната точка спрямо средната линия на лицето е фактор със 
значимо отношение за възприеманата естетика на усмивката. 
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Ⅵ. ИЗВОДИ  
 
1. Чрез обективен метод (ОЕЕ) се доказа влиянието на макроестетичните фактори 

върху възприятието за привлекателност на усмивката. 

2. Предложеният метод и протокол за проверка на резултатни изображения свързани 

с провеждане на дистанционно антропометрично изследване е възпроизведим 

процес, който позволява стандартизация в качеството им. 

3. Получените изображения от предложената установка могат да се използват за 

достоверно определяне позицията на антропометрични точки и избор на кадър 

отговарящ на състоянието волева усмивка. 

4. Дистанционните методи за провеждане на измервания между антропометрични 

точки в периоралната област са взаимнозаменяеми и осигуряват надеждна 

алтернатива на приетото за златен стандарт физическо измерване   

5. Предложеното устройство за автоматично регистриране на резултатите при 

провеждане на Q-sort изследване значително съкращава необходимото време и 

улеснява процеса на изследване. 

6. Линията на усмивката и широчината на букалните коридори повлияват  

субективното възприятие за привлекателността ѝ. 

7. Обърнатата форма на линията на усмивката се приема за непривлекателна. 

8.  Силно изразените букални коридори се оценят негативно от по-голямата част от 

изследваните лица. 
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Ⅶ. ПРИНОСИ 

 

Приноси с оригинален характер 

1. Използва се метод за обективен анализ на налична в литературата информация 

относно елементи на усмивката, които имат отношение към възприятието за 

привлекателността ѝ. 

2. Създаде се метод и се предложи протокол за определяне на качеството на дигитални 

изображения, които ще бъдат използвани при анализ на антропометрични 

зависимости в периоралната област. 

3. Приложиха се различни методи за установяване на субективното възприятие за 

привлекателност на усмивката чрез използване на визуални стимули. 

Приноси с научно-приложен характер 

5. Създаде се установка с ниска себестойност, чрез която могат да се провеждат фото 

и видеометрични изследвания с клинично допустими точност и прецизност.   

6. Създаде се устройство за автоматично регистриране на резултати получени от Q-

sort  изследване.  

Приноси с потвърдителен характер 

7. Потвърди се значението на макроестетичните фактори за субективното 

възприятие за привлекателността на усмивката. 

8. Доказа се възможността за употребата на дистанционни методи – фото и 

видеометричен при анализ на антропометрични зависимости в периоралната област 

и взаимозаменяемостта на двата подхода. 

9. Потвърди се негативната оценка за привлекателност на усмивки с обърната форма 

на линията на ЛРР при фронтално максиларно съзъбие. 

10. Потвърди се влиянието на отношението на инцизивната точка спрямо средната 

линия на лицето за възприеманата привлекателност на усмивката.
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