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Abstract: The object of the following article is to describe the relationship between the logo and the identity of the modern automobile. 
Survey was conducted with 10 people of whom six were shown frontal images of cars with digitally removed logos. Using deviation analysis 
and Fisher’s criterion it was proven that the absence of a logo makes it difficult for participants to recognize the car. 
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1. Въведение 

Терминологично понятието лого може да бъде заменено с 
думи като марка (търговска), емблема или графичен знак, и 
всъщност става дума за продукт на графичния дизайн, с който 
пазарното изделие е разпознаваемо еднозначно. Логата се 
използват за разпознаване на организации или други 
нетърговски дружества. Днес съществуват много корпорации, 
продукти, услуги, агенции и други подобни, използващи 
идеограма (знак, икона, емблема) или логотип (уникално 
представен и подреден шрифт), или комбинация от двете като 
лого. Идеограмите (икони, знаци, емблеми) могат да са по-
ефективни от логотипа, особено за логата, които се превеждат 
на други езици. Логото играе ролята на визуална връзка между 
стоките и услугите, предлагани от дадена компания и 
потребителите. Без търговската марка, потребителят няма да 
бъде в състояние да направи разграничение между себе си и 
останалите компании, и следователно не може да очаква на 
оценки за определен стандарт или качество. Ефективното лого, 
представящо определен бранд, е предпоставка за определяне 
избора на потребителя спрямо представения продукт или 
услуга, тъй като е заело място в съзнанието му.   

Логото се явява основна част от рекламата за даден 
производител. То е част от „запазената“ територия, монопол на 
производителя. Едни от най-популярните лога в световен 
мащаб, заради масовата използваемост на продуктите на 
съответните производители и според оценката на 
специалистите, са показани на фиг.1. 

 

    
     Процесът на изграждане на благоприятен имидж за даден 
производител, както и за конкретен негов продукт, който, в 
съзнанието на потребителите и потенциалните клиенти, го 
отличава от конкурентите, се нарича бранд. Част от бранда е и 
логото.  
       В частност автомобилният бранд включва задължително и 
логото на производителя. На фиг.2 е показана хронологията в 
развитието на логото на  Renault. На фиг.3 е показана 
хронологията в развитието на логото на Ford, на фиг.4 – това на 
Mercedes, а на фиг.5 - на AUDI. 

 
Фиг.2. Хронология в развитието на логото на Renault. 
 

       

 

 
  

 
 

Фиг.1. Едни от най-популярните  лога в света. 
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Фиг.3. Хронология в развитието на логото на Ford. 
 

 

 

 
Фиг.5. Хронология в развитието на логото на Audi. 
 

Фиг.4. Хронология в развитието на логото на Mercedes. 
 

 
Renault претърпява значителни промени в дизайна на 

логото си. Първият им знак е монограма представляваща 
комбинация от инициалите на създателите на компанията през 
1900 г. Следващите две лога изобразяват актуалната тогава 
производствена дейност - автомобили и танкове. Дизайнът на 
следващите лога на компанията тръгва в друга посока и знакът 
вече е стилизирана радиаторна решетка, често срещана в 
превозните средства. Следва и промяна в общия изглед на 
логото, като то вече приема формата на ромб, с която е 
разпознаваемо и до днес.Примерите с хронологичното развитие 
на останалите автомобилни лога показва, че всяка марка е 
претърпяла своето развитие във времето. При AUDI например 
това е в резултат от  фирмени промени и сливания като се 
асимилират логата на компаниите, основатели и постепенно се 
заменят със символ на обеденение, запазвайки търговското име 
на главната компания. За други като Ford и Mercedes е видимо, 
че знакът, като форма и символ, е устойчив във времето. Той се 
променя и еволюира, но само следвайки актуалните тенденции 
в графичния и по-специално в лого-дизайна. Отпадат 
допълващите декоративни елементи. 

Целта на настоящата работа е да се докаже потребността от 
логото за разпознаваемостта на автомобила, независимо от 
модификацията, модела и времето на неговото производство. 
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2. Същност на изследванията 
На фиг.6 са показани четири фронтални изображения [1,2, 

3,4], снимки на съвременни автомобили, на които графично, с 
помощта на подходящ софтуер са заличени логата. Подобен 
пример може да се приведе и с ретроавтомобили [5, 6] без лога, 
при които, поради тяхната отдалеченост във времето на 
производство, както и поради отсъствието им по пътищата 
днес, затрудненията при тяхното разпознаване са още по-
големи. На фиг.7 са показани две подобни изображения на 
изключително популярни за своето време автомобили, на които 
логата са заличени. 

 

 

Автомобил № 1 

 

 

Автомобил № 2 

Автомобил № 3 
 

 

 
 
 

Автомобил № 4 

 
 

 
Фиг.6. Фронтални изображения на съвременни популярни модели 
автомобили, на които графично са заличени логата. 
 
 

  
 
 

Автомобил № 5 
  

  
 
 

Автомобил № 6 

 
Фиг.7. Фронтални изображения на популярни  ретроавтомобили, на 
които графично са заличени логата. 
 

 
Проведена беше анкета сред хора, които имат отношение 

към проблематиката. Става дума за автомобилисти с дълъг 
стаж, различна възраст и опит.  

В табл.1 са показани резултатите от тази анкета. Поставен 
беше единственият въпрос: познавате ли този автомобил? 
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Според точността на съответния отговор бяха попълнени и 
полетата в таблицата-матрица на Фишър. 

 
Табл.1 

Поредно 
изобра-
жение 
на 

автомо-
бил   ↓ 

j{1÷6}, 
n=6 

Пореден анкетиран, i{1÷10}, m=10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

автомо
бил № 

1  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

автомо
бил № 

2 
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

автомо
бил № 

3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

автомо
бил № 

4 
1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 

автомо
бил № 

5 
1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

автомо
бил № 

6 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Парци-
ална 
срeдна 
cтой-
ност 
     

0,33 0,17 0 0,50 0 0 0,33 0,33 0 0,17 

обща 
средна 
стой-
ност  

 = 0,182 

 
Резултатите от табл.№ 1 (оценка 1 се отнася за правилен 

отговор; оценка 0 – за неправилен отговор) бяха подложени на 
дисперсионен анализ [8]. Пресметнатата стойност за 
коефициента на Роналд Фишър е илюстрирана с помощта на 
табл.№2. Вижда се, че получената емпирична стойност за 
коефициента на Фишър е Fe=0,572, която се сравнява с 
табличната FT,0,05 = 2,23. Очевидно е, че Fe < FТ, от което следва, 
че възможността за познаването на марката на автомобила без 
лого е незначителна. Това на практика показва, че наличието на 
лого върху автомобила влияе много съществено върху неговата 
разпознаваемост. 

 
Табл.2 

.    
QA=6[2(0,33-0,182)+2(0,17-

0,182)+(0,5-0,182)+2(0,33-0,182)] = 
3,268 

   . QR=[4(1-0,33)+3(1-0,50)+2(1-0,83)] 
= 34,11 

SA=QA/KA, KA = n-1=10-1=9 SA = 3,268/9 = 0,363; 

SR=QR/KR, KR= mn-n=60-6=54 SR = 34,11/54 = 0,631; 

Fe= SA/SR = 0,363/0,631= 0,572 FT;0,05 = 2,23 

 
    3. Заключение 
      Полученият резултат от проведения дисперсионен анализ за 
определяне на влиянието на логото върху разпознаваемостта на 

автомобила показва недвусмислено, че поставеното лого върху 
челния панел (решетка или преден капак) на автомобила е 
необходимо за неговата разпознаваемост. Този извод се отнася 
в една степен за съвременните и в много по-голяма - за старите 
автомобили. 
      В интерес на читателите, които биха се заинтересували от 
това кои са автомобилите от фиг.6 и 7, следващата табл.№3 ги 
разшифрова. 
 

Табл.3 

 
      Очевидно е, че автомобил № 4 е разпознат от 40% от 
анкетираните, защото решетката на Mercedes е силно 
запомняща се. Освен това, този водещ световен производител 
на автомобили поддържа неизменно тази решетка във времето. 
Трябва да се отбележи, че подобно дизайнерско поведение във 
времето има и BMW с неговата решетка, макар че логото на 
този производител не е обект на разглеждане в настоящата 
статия.  
      Автомобил № 2 е разпознат от само 20% от анкетираните, 
вероятно поради формата на контура на мястото за разполагане 
на логото, което място е еквидистантно на самото ромбично 
лого на Renault.  
      Подобен успех има и ретроавтомобилът на Ford (автомобил 
№ 5), докато неговият събрат от същата 1910 г. (автомобил № 
6) не е познат за никой от анкетираните, вероятно защото е 
специален луксозен модел от своето време.  
      Липсата на лого върху решетката на автомобил № 3 (SEAT) 
го прави неузнаваем за всички анкетирани, макар че моделът 
LEON има силно пазарно присъствие. Подобен „успех“ сред 
анкетираните бележи и автомобилът № 1, вероятно защото 
става дума за експериментален модел на PEGEOUT, който все 
още го няма на пазара.  
      В крайна сметка беше доказано, че разпознаваемостта на 
автомобилното лого може да се постигне обективно с помощта 
на научни средства и по-точно с помощта на дисперсионния 
анализ на Р.Фишър. 
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