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Резюме. Статията представя в детайли изследване на два аспекта от нов модел за прости емоции като част от експериментален тест върху аспекти на емоционалността. Представени са
резултати от анализи, които се базират на два типа кодиране – бинарно-номинален и интервален. Въведени са неизследвани понятия като „семейство“ от емоции, „плътност“ и „усилване“
на емоциите. Представена е формула за симулирано изчисляване на „плътността“ на емоции,
базираща се на емпиричните проучвания на Силван Томкинс. Работните понятия и променливите са заети и внедрени в дизайна от самата теория на Силван Томкинс. Статистическите
резултати от анализ на средната стойност между променливите, степента на трудност при
възприемането на айтемите емоционални категории и „семейства“ са използвани съобразно
два типа кодиране и показват различия, които могат да подпомогнат усъвършенстването на
модела. Три нива на симулирана плътност между „семейства“ са установени, а повечето категории от емоциите, използвани в симулацията, могат да послужат за предсказване на принадлежността им към доскретни семейства. Моделът допринася за създаването на синтетичен речник на простите емоции, който интегрира две теоретични традиции в психологията на
емоциите – дименсионалния и категориалния подход. Симулацията e достъпна в интернет на
https://testrain.info
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