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2. Публикации в чужбина 

2.1. Димитров Г. Определяне на местоположението чрез цифрово аудио излъчване. 

 

Dimitrov G. DIGITAL AUDIO BROADCASTING FOR POSITION LOCATION 

AT SEA. Journal of Marine Technology and Environment Romania Vol.2 2017 pp.11- 

16/ ISSN 1844-6116 

 

Развитието на комуникационните технологии и все по-широкото им използване 

води до нови възможности за създаване на приложения за локализиране. 

Определянето на местоположението е съществен елемент по време на навигация, 

проследяване на обекти, регионални услуги и мероприятия свързани със 

сигурността. Позицията включва координатите на крайното устройство, които 

могат да бъдат в две или три измерения и най-често това представляват 

географската ширина и дължина. В идеалния случай, позицията трябва да е винаги 

достъпна и известна. Определянето на местоположението зависи от 

функционалността и от събитията, свързани с точката на интерес. Проследяването 

на обектите подобрява сигурността и осигурява ефективен контрол. Статията 

разглежда как методите използващи цифрово радиоразпръскване, могат да се 

използват за локализиране на морски обекти в крайбрежната зона. Описаният 
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метод се отнася главно до позициониране чрез използване на дигитални аудио 

сигнали (DAB). Вътрешноканалното (IBOC) дигитално радиоразпръскване прави 

възможно предаването на данни, освен гарантираната прецизност и подобреното 

радиоприемане. Така тези цифрови услуги могат да се ползват за определяне на 

местоположението при достатъчно покритие със сигнал в близост до брега. 

Противно на системите за навигация като например GPS, обсегът на DAB 

предавателите се променя бавно. Следователно DAB радиоразпръскването не се 

влияе от ефекта на Доплер. Това дава възможност за интегриране на сигнал 

продължително време, което води до eфективно обработване и радиоприемане. 

Честотите, които се ползват при DAB са в диапазон по-нисък от този на клетъчните 

мрежи и притежава по-добри характеристики на разпостространение. Например 

DAB сигналът се отличава с по-голяма дифракция отколкото този при мобилните 

мрежи и така се влияе по-малко от неравностите на повърхността. Сигналът има 

по-добро разпространение спрямо прегради и конструкции. Един недостатък на 

ортогонално честотно модулирания сигнал е това че той притежава шумоподобна 

амплитуда с голям динамичен диапазон и така това води до необходимост от 

радиочестотни усилватели с високо отношение пикова към средна мощност. 

Сигналът е чувствителен към изместване на носещите честоти, отколкото при 

системите с една носеща. За разлика от наземните позициониращи системи при 

клетъчните телефони, използващи ъгъл-на-пристигане/ време-на-пристигане на 

сигнала, описаният метод не изисква подмяна на хардуера на базовата станция, 

като могат да се достигнат точности при локализиране от порядъка на един метър. 

Когато методът се използва за позициониране на мобилни апарати, похватът е 

независим от въздушния интерфейс. За DАB предавателите се ползва широк набор 

от честоти в дециметровия обхват. Следователно, налице е излишък в системата, 

който предпазва от дълбок фадинг при определени обхвати, поради поглъщане-

абсорбция, многопътно разпространение на сигнала и други затихващи ефекти. 

Определянето на местоположението е ключов фактор при безжичните мрежи от 

ново поколение, тъй-като прави възможни много приложения за военни и 

обществено полезни цели, за целите на търсенето и спасяването, както и за 

търговското корабоплаване и въздухоплаване. В тази връзка са необходими още 

сериозни проучвания с цел подобряване на производителността на такива системи. 

 

2.2. Димитров Г. Едновременно радиопредаване на информация и енергия. 

 

Димитров Г.Л. БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ И ЭНЕРГИИ 

НА ОСНОВЕ МИКРОВОЛН „Научный журнал“ Научно-методический журнал 

№ 9 (22), Москва 2017 с.12-21. ISSN 2413-7081 (Print) ISSN 2542-0801 (Online) 

 

Идеята за плавно интегриране на предаването на информация и прехвърлянето на 

енергия чрез микровълни в една и съща системи е довело до нова област на 

изследвания, наречена комуникации с безжичен пренос на енергия. По света се 

провеждат множество ексклузивни проучвания върху развитието на теорията и 

методите, базирани на изключително разнообразни литератури източници, 

свързани с безжичните комуникации и обхващащи различни теми, като например 

радиопредаватели, разпределение на ресурсите, управление на достъпа до средата, 
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мрежови протоколи и архитектура. Независимо от тези усилия, безжичният пренос 

на енергия от теория в практика, се изправя пред много нерешени проблеми, 

свързани с въпроси като мобилност, енергийната ефективност и сигурност. 

Основните ограничения при безжичното предаване на енергия остават до голяма 

степен неизвестни. Опити за решаване на тези открити проблеми, през последните 

години доведоха до появата на многобройни нови области на научните 

изследвания. В тази статия са представени няколко перспективни и обещаващи 

тенденции. От практическа гледна точка, използването на антени с обратно 

разсейване може да се прилага за предаване на енергия към пасивни устройства с 

ниска сложност, чрез формата на вълните може да се подобри ефективността, а 

чрез предложеното аналогово пространствено развързване се постига 

едновременно предаване на енергия и информация при непосредствена близост. От 

теоретична гледна точка, фундаменталното ограничение при безжично 

прехвърляне на енергия може да бъде количествено оценено, като се ползват 

резултатите при преноса на енергия по определено направление. Границата може 

да се „премести“ и резултатите да се подобрят чрез разполагане на разпределени 

антенни решетки. Обсъждането на такива тенденции води до решения, които 

значително да подобрят методите за безжичното прехвърляне на енергия. 

Проектирането на ефективна система за безжично прехвърляне на енергия 

представлява много по-сложна задача от припокриване на комутацията и 

обикновеното радиопредаване. Пълната интеграция на предаването на енергия и 

информация изисква редизайн на системната архитектура, специфични методи за 

управление на ресурси, протоколи за контрол на достъпа до средата и специфични 

приемопредаватели. Тази статия разглежда области на изследванията, които могат 

да играят ключова роля при реализирането на задачата за прехвърляне на енергия 

от теорията в практика. Тези области включват използването на антени с обратно 

разсейване при изпълнение на устройства с ниска сложност и прилагане на 

специфична форма на вълната за подобряване на ефективността. Разгледани са и 

методи за разделяне на информационния поток и енергийния поток. 

Фундаменталният проблем с прехвърлянето на енергия и данни се състои в начина 

на формиране на радиоизлъчването. 

 

2.3. Димитров Г. Тенденции в развитието на радиокомуникационните средства.   

 

Димитров Г.Л. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БЕСПРОВОДНЫХ СРЕДСТВ 

КОММУНИКАЦИЙ „Наука, техника и образование“ Научно-методический 

журнал. № 9 (39) Москва 2017 с.21 - 33 ISSN 2312-8267 (Print) ISSN 2413-5801 

(Online) 

 

В света на мобилните комуникации за индустриални и търговски цели се случва 

истинска революция по отношение на това как хората споделят и използват 

информация, тъй-като безжичният интернет се прилага все повече и повече. 

Потребителите приемат новите функции и отговорности, като в същото време 

продължават да изискват нови и нови възможности за посрещане на техните 

нужди. Безжичната комуникация представлява един от важните носители на 

предаване на данни или информация към други устройства. Благодарение на 

развитието на безжичните технологии, използването на безжични интернет 
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комуникации и инструменти се превърна в неразделна част от ежедневието ни, 

дори и в най-отдалечените краища на света. Клетъчните телефони, таблетите, 

лаптопите, интелигентните телевизори и други смарт устройства осигуряват ниво 

на свързаност към света и медийно съдържание, което в близкото минало бе 

невъзможно дори да си представим. Предмет на тази статия са състоянието и 

перспективите за развитие на безжичните комуникации. Бързото развитие на 

технологиите доведе до факта, че много от потребителите на мобилни 

комуникации, увеличиха производителността си и получиха сериозни бизнес 

успехи. Технологията бързо се развива и става все по-съвършена. Същевременно 

секторът се променя динамично, като остава един от най-важните за европейската 

икономика с годишен оборот от 290 милиарда евро и е 4% от работните места в 

Европейския съюз. Някои от приложенията, които преди са били недостъпни за 

мобилни потребители, като мобилна телевизия, видео по заявка и т.н., са вече на 

разположение през 4G мрежата с висока разделителна способност. Новите 

функции на 4G поколението мрежи са достъпност, мобилност, възможности за 

резолюция, допълнителни функции за сигурност, широка честотна лента и много 

други. Следващото поколение стандарти за мобилна комуникация - 5G или 

система, известна още като WWWW (Wireless World Wide Web), ще поддържа 

неограничени възможности за мобилна комуникация. Мобилните уеб приложения 

през 5G включват пълна мултимедийна способност над скоростите при 4G. Някои 

от предимствата на тази технология са осигуряването на високоскоростен трансфер 

на данни между устройствата много по-бързо в сравнение с предишни поколения, 

поддържане на интерактивни медийни приложения, видео-стрийминг, безкрайни 

обеми от данни съчетани с последни версии на мобилната операционна система и 

т.н. 

 

 

3. Публикации в списания 

3.1. Димитров Г. Човешкият фактор в системите за управление на трафика.  

Варненски медицински форум, т. 5, 2016, брой 2 стр.47- 51 ISSN:1314-8338 

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна 

 

Информационните системи са тясно свързани с ефективното управление както на 

съвременните фирми, така и на корабоплаването и въздухоплаването. Успехът на 

всяка организация зависи от оперативните способности и стратегията на прилагане 

на технологиите. Човекът, като част от системата може да поеме определено 

количество роли, които директно и индиректно влияят на работоспособността. 

Натоварването на оператора представлява физическите и/или психическите 

изисквания, на които индивидът трябва да отговори, свързани с решаването на 

задача или комбинация от задачи. За претоварване на операторите се считат 

случаите, когато капацитетът им за справяне с поставени задачи рязко спада. Под 

това се разбира взаимодействието между оператора и задачата. 

Статията разглежда проблемите от физически характер, които влияят на 

надежността на човека, работещ в системите за управление на трафика. Разгледани 
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са примерни случаи на психическо натоварване и факторите които го 

предизвикват. Отбелязани са недостатъците на съвременните информационни 

системи, като се посочва необходимостта от методологии за ефективно управление 

на корабния трафик. Приложенията, подпомагащи вземането на решение, съчетани 

с наличните технологии и комуникации, правят възможно вникването в 

развиващата се ситуация. Операторът притежава достатъчно познания и може да 

съди за развитието на събитията по отношение на сигурността. Технологиите не 

трябва да се разглеждат като възможности, осигуряващи единствения отговор. 

Необходимо е да се преодолеят новите предизвикателства, свързани с 

неправилната експлоатация или прекомерната зависимост от техниката. Широко 

разпространено е мнението, че информацията много лесно се асимилира, ако е 

представена в интегрирана система. Много от техническите изисквания за 

интегрирана навигационна система за навигация вече са в сила 

или са в реалните възможности на съвременната апаратура. 

В корабоплаването е от жизненоважно значение технологиите и системите да 

подпомагат присъщите за навигатора навици в мореплаването в процеса на 

справяне със ситуациите. Тъй като необходимите технологии вече са налични, 

предизвикателството се състои в ефективното използване на техниката с цел 

опростено представяне на навигационната картина и поясняване на 

обстоятелствата. Апаратурата на мостика трябва да бъде интегрирана и 

процедурите – хармонизирани. Разчитането на високи технологии с безкрайни 

възможности не е успокоително и не води до ефективни решения при справянето 

със ситуациите. Винаги е необходимо да се съобрази човешкият фактор – по какъв 

начин навигаторът интерпретира обстоятелствата. 

 

 

3.2. Димитров Г. Необходимост от усъвършенстване на информационните системи 

в корабоплаването.  

Варненски медицински форум, т. 5, 2016, брой 2 стр.52 – 56 ISSN:1314-8338 

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна 
 

Характерно за новото хилядолетие е стремителното развитие на информационните 

технологии и комуникациите. В настоящето е почти невъзможно хората да си 

представят живота на световната икономика, както и всяка индустрия с локален 

характер и присъща социална активност, без съществуването на корабоплаването. 

Съвременните тенденции в разработването и предлагането на програмни продукти 

и информационни системи се характеризират с непрекъснато увеличаване на 

техния обхват и приближаване все повече към нуждите на мениджърите и 

специалистите в практиката на управлението. Всяко следващо поколение 

информационни системи и технологии притежава все по-големи възможности и 

специализация в направление на изискванията и нуждите на мениджърите.  

Статията разглежда проблемите при съвременните морски системи за контрол на 

трафика и необходимостта от усъвършенстване на информационните системи в 

корабоплаването. Посочват се необходимите дейности, които да допринесат за 

подобряване на сигурността и намаляване на корабните инциденти. Всички 

интегрирани системи и приложения, подпомагащи вземането на решение, следва 

да бъдат така проектирани, че да освобождават дежурния офицер от 
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натовареността, свързана със съобразяването на отговорностите. Същевременно 

приложенията трябва да са достатъчно интелигентни, за да могат да филтрират вто- 

ростепенна по важност или ненужна информация, свързана с решаването на 

проблема. Навигационните системи, свързани с подпомагане на вземането на 

решение, се очаква да намалят натоварването на дежурния офицер и да подобрят 

значително безопасността на навигацията, защитата на околната среда и морската 

сигурност. Предизвикателството пред корабната индустрия е да се управлява 

въвеждането на високи технологии по начини, които подобряват навигационната 

безопасност и същевременно разтоварват навигатора, носещ отговорност. 

Технологиите подпомагат, а не заместват морската практика, присъща на 

навигаторите. 
 

3.3. Димитров Г. Сивков Й. Агрегация при безжичните стандарти LTE-U и WiFi. 

Научни Трудове ВВМУ Н.Й.Вапцаров, бр. 31/ 2017г. Стр.5-8  

 

Научните изследвания при безжичните стандарти включват през последните 

години разработване на подход, който да позволява на потребителите на Wi-Fi 

мрежи да ползват лицензирана LTE лента. Идеята е когато нелицензираните LTE 

канали станат твърде претоварени, този честотен диапазон да се ползва за 

предаване на данни.  

Целта на настоящата статия е да се сравнят показателите при използваните 

понастоящем мобилни мрежи с показателите на мрежите работещи в LTE-U 

диапазона, като се изтъкнат съответните предимства. Технологията LTE-U ще 

позволи на доставчиците на мобилни услуги да надхвърлят покритието си като 

използват нелицензирания обхват от 5 гигахерца, където всъщност са WiFi 

устройствата. Когнитивна радио технология сканира за наличен спектър, който не 

е зает от потребител, за да позволи клиент на Wi-Fi да се прехвърли на лицензирани 

свободни LTE честоти всяка милисекунда. След като потребител на Wi-Fi 

идентифицира свободно място в лицензиран обхват, той се свързва и започва да го 

използва. Тестовете с WiFi свързаност достигат 160% повече производителност от 

останалите, а периодът на изчакване на потребителите по същество е сведен до 

нула. Очаква се всяка реална мрежа да може да удвои капацитета си чрез прилагане 

на WiFi спектъра. Като обобщение на проучванията все повече WiFi мрежи ще 

бъдат разширявани от доставичиците на LTE мобилни услуги, като WiFi-Lic се 

очаква да бъде валидирана и патентована. Агрегацията при безжичните стандарти 

LTE-U се разработва с цел разширяване на ефективността на въздушния интерфейс 

LTE в нелицензирана лента, за да осигури стабилен контрол и по-висока 

спектрална ефективност. В същото време този обхват може да се съвместява с 

всяко Wi-Fi внедряване. При силно уплътнена Wi-Fi мрежа, когато се ползва LTE-

U с протокола LTE CA на 3GPP Rel.10 се демонстрира следната тенденция. Когато 

даден оператор прави избор на носител на LTE / Wi-Fi чрез агрегиране на LTE + 

LTE-U това води до значително подобрение на производителността по отношение 

на скоростта на данните. Подобрението на производителността идва от 

комбинацията на усъвършенствани техники като H-ARQ и по-висока ефективност 

на МАС, дължаща се на универсалното честотно преизползване при LTE. При 

изграждане на Wi-Fi мрежа, ако част от близките възли са заменени с възли на LTE-

U, оставащата производителност на мрежата не е по-лоша от преди, като в много 
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случаи се подобрява пропускателната способност на традиционната Wi-Fi 

конфигурация. Техниките за съвместно съществуване са практически лесно 

осъществими. При набор от добри алгоритми за съвместна работа нивото на 

защита, което LTE-U възлите осигуряват може да бъде по-добро от това, което 

предлага самият Wi-Fi. LTE-U оборудването се очаква да премине през стриктни 

процедури за тестване и съвместна работа. 

 

3.4. Димитров Г. Сивков Й. Съвременните технологии в бъдещето на плавателния 

състав Варненски медицински форум, т. 6, бр. 2, 2017 с.40-43 

 

Благосъстоянието на моряците се превръща във важен въпрос, на който трябва да 

обърне внимание цялата корабоплавателна индустрия. С ограничените 

комуникации, напрежението и работата дълго време в затворено пространство 

човешкото поведение и взаимоотношенията се променят. Условията на живот на 

екипажа често остават пренебрегнати. Човешкият фактор е най-важният 

компонент, осигуряващ морската безопасност. Компаниите са длъжни да 

осигуряват добри условия на труд и да предлагат ясни правила, които изграждат 

добри трудови взаимоотношения между екипажа и корабособственика. През 

следващите пет години комуникационните възможности на борда на корабите се 

очаква да бъдат подобни на тези, предлагани от всяка мобилна мрежа и оператор.  

Статията разглежда проучвания свързани с факти по отношение на процента 

кораби по света, които нямат достъп до интернет; колко от корабособствениците 

вземат такси от екипажа, свързани с потреблението на интернет; какво е търсенето 

на комуникационни услуги за лични нужди и др. Разгледани са предлаганите на 

пазара сателитни услуги и инициативата на големите мобилни наземни оператори 

за насърчаване на корабособствениците да се създадат условия за добро 

благосъстояние. Обучението също във висшите учебни заведения трябва да 

отговаря на нови осъзнати и ясно дефинирани нужди при реализацията на 

специалисти в областта на информационните технологии и комуникациите. От тях 

се изисква да имат поглед върху екипите, социално-психическите процеси, 

работните отношения и компетенции за справяне в нетрадиционни ситуации. 

С разрастването на комуникационните услуги и напредването на технологиите се 

създава най-добрият опит и стойностен резултат за потребителите, независимо 

къде ги отвежда пътя през морето. Целта е да се усвои опита при наземните 

системи, който да се приложи на борда. Според очакванията до пет години, 

възможностите на  борда ще бъдат същите като при наземните комуникационни 

инсталации. Според проучвания, потребителите на интернет в наземните мрежи 

прекарват средно около шест часа онлайн на ден. Доставчиците вече се стремят да 

оптимизират услугите във всички слоеве, за да може да се осигури достатъчно 

ефектно преживяване. С такъв подход могат да се осигурят високи скорости в 

интернет без да се ограничава времето за което те са онлайн.  
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3.5. Сивков Й. Димитров Г. Великов Н. Електронна система за обучение по 

МППСМ. Научни Трудове ВВМУ Н.Й.Вапцаров, бр. 31/ 2017г. Стр.25-29 

 

Обучението по МППСМ е един от основните курсове в бакалавърската програма 

на специалност Корабоводене във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“. Всеки студент трябва 

да придобие определен набор от знания и умения, които да може да прилага в 

своята работа. Това изисква допълване на обучението с определен набор от 

визуализации за по-добро представяне на изучавания материал и използване на 

практически занятия в реална среда, което налага разработването на допълнителен 

достъпен курс позволяващ постигането на целите. В съвременното обучение, като 

такъв подход се е наложил електронно подпомаганото обучение разположено 

върху онлайн платформа с използване на симулационни визуализации на 

основните положения. Статията показва предимствата и недостатъците на 

навигационните тренажори понастоящем във ВВМУ. Създадена на електронна 

платформа eColregs с участието на университетски преподаватели, 

професионалисти от практиката и специалисти по електронно подпомагано 

обучение в екип от шест държави (България, Хърватия, Словения, Англия, Турция 

и Испания) Един от най-големите проблеми е визуалното представянето на 

разглежданите задачи, който да осигури достатъчна информативност при 

използване на персонален компютър. Оценявайки възможностите на съвременната 

техника и нуждите на обучаемите за визуализация е използван навигационен 

тренажор Transas 4000, който да осигури нужните за обучението представяния на 

задачите. Това е нетрадиционно използване на симулатора, който е предвиден за 

обучение на навигационни офицери при маневриране, работа в екип и др., но няма 

вградена функционалност за записване на визуализацията пред обучаемите, както 

и представяне на информацията разделно за нуждите на обучение по МППСМ. 

Тези недостатъци са преодолени, чрез използването на специални програми за 

записване на изображението на екрана и неговата последващата обработка. 

Електронно подпомаганото обучение е една от най-перспективните аспекти в 

областта на образованието, като това не подминава и морския бизнес. При 

настоящата динамика на морските кадри използването на ресурси независещи от 

задължително присъствие на конкретно място ще генерират изключително голям 

интерес и ориентирането на образователните институции към изграждането на 

онлайн платформи може да се определи, като решаващо за присъствието им на 

пазара. Едно от основните предимства на разработения курс е големия набор от 

ситуации и използвания за визуализации навигационен тренажор използван 

широко в обучението на морски кадри по целия свят, което спомага за лесната 

адаптация към съдържанието при обучение. Не на последно място трябва да се 

отчете и наличието на локализация на шест различни езика сред, който и 

български. Като предложение за последващо развитие на обучението може да се 

посочи въвеждането на концепцията за виртуална реалност и добавянето на 360° 

визуализация и допълване им с интерактивни възможности. 
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3.6. Сивков Й., Димитров Г. Възможности на IoT концепцията при реализация на 

автоматизирани системи в корабоплаването. Сп.“Известия“ на съюза на 

учените във Варна. Серия „Морски науки“ 2016 с.104 -107 ISSN 1314-3379 

С навлизането на платформите за „Интернет на нещата“ (Internet of Things, IoT) се 

наблюдава тендеция за използването им във всички сфери на технологиите. Това 

не подминава и корабоплаването. Приложението им е основно в изграждането на 

автоматизирани системи за наблюдение, събиране на данни и управление на 

процесите. Статията разглежда областта на концепцията IoT. Посочена е 

възможност за интегриране в корабната автоматика на IoT модул. Използването на 

IoT води до намаляване на разходите и времето за реализация поради 

унифицираните стандарти за комуникация между модулите, наличието на голям 

брой разработени, но с възможност за адаптиране към корабоплаването системи и 

не на последно място възможността за промяна на предназначението на вече 

поставен модул. Автоматизацията на системите за събиране на данни, наблюдение 

и обработка на данни е тенденция, която увеличава своето нарастване с новите 

изисквания за намаляване на времето за реакция при различни нехарактерни 

ситуации. Това води и до оборудването с нови или надграждането на 

съществуващите системи с изискваните способности за автоматично електронно 

събиране на данни и предаването им към модула за анализ и вземане на решение. 

Едно от възможните решения е използването на съвременните модули за 

реализиращи концепцията IoT. Измерването на консумацията е извършена, чрез 

лабораторен захранващ блок Tenma 72-10480, чрез който е извършено 

захранването на опитния образец в 20 последователни независими определяния на 

температура и налягане, след което е усреднено.Измерването на времето се 

извършва програмно в алгоритъма на микроконтролера и се извежда, чрез сериен 

интерфейс към персонален компютър и включва в себе си времето за измерване на 

температура и налягане, както и преобразуването им. Резултатите от това 

измерване също са осреднени за 20 итерации. От направените замервания се 

вижда, че така разработения модул е приложим, като стандарти към 

автоматизираните корабни системи. Обработването и извеждането на изходните 

данни по стандарта NMEA се извършва в мащаб на времето близък до реалния, а 

консумацията на целия модул дава възможност за реализация батерийно 

захранване. Едно от основните предимства на тези модули е малкото време за 

развой, което позволява бързо адаптиране на IoT платформите към изискванията 

на конкретната реализация. Не трябва да се пропускат и някой недостатъци на така 

предложения опитен образец, като липсата на осигуряване на стандартите за 

корабно оборудване, като влаго-, прахо- и удароустойчивост, което технологично 

би забавило времето за разработване. 
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3.7. Димитров Г., Сивков Й. Киберсигурността в морската индустрия 

Списание „Военен журнал“ брой 1 2017год (Рег.СИ-29-4540/15.12.2017 - под 

печат) 

 

Непрекъснато растящата и необратима дигитална зависимост на основните 

дейности в корабостроенето, корабоплаването и въобще в морската индустрия 

поражда нови значими рискове и заплахи в киберпространството. Появяват се нови 

уязвимости с непознат досега мащаб и потенциална сила на въздействие, които 

изискват прилагане на активни мерки за предпазване от известните видове заплахи 

(от небрежност до умишлени действия, използване на технически и човешки 

слабости). Отчитайки актуалността на проблема за осигуряване на кибер-

устойчивост на корабните системи и устройства в статията са дадени 

предварителни първоначални насоки за предприемане на конкретни действия. 

Управлението на риска винаги е в основата на безопасните и сигурни операции в 

морския транспорт. Подчертава се необходимостта от създаване на цялостна 

Стратегия за киберсигурност в морската индустрия, подобно на Националната 

Стратегия за Киберсигурност 2020 на Р България, от 2016г.) като се отчита фактът, 

че киберсигурността е изключително важна за осигуряване на националната 

сигурност на страната. Малкото морски инциденти свързани с кибер сигурността 

и докладвани до момента не могат да се пренебрегват. Криминално проявени 

морски лица и терористи продължават с търсенето на възможности за пробиви, 

разрушения, реализиране на лесни печалби и предизвикване на объркване, хаос и 

материални загуби. Всички съществуващи и нови модерни средства от сферата на 

ИТ и комуникациите, които осигуряват сигурност следва да бъдат използвани. 

Нуждата от сигурност нараства все повече и повече. До 2020 година се очаква 

свързаност на 50 милиарда устройства в световната мрежа. По отношение на 

морската индустрия може да се препоръчат собствени комуникационни 

корпоративни канали или да се осъществява свързаност само при необходимост. 

Препоръчително е използването на собствени платформи за интернет връзка - 

собствени центрове за данни и виртуална връзка VPN. За подобряване на 

сигурността в гореизложения материал се препоръчват два подхода – регулиране 

на правилата и справяне с уязвимостите на технологиите. Необходимо е 

фокусиране върху икономическите показатели и обмяна на научен опит. За да се 

управляват рисковете в морската индустрия трябва детайлно съпоставяне на 

технологичните рискове; възприемане на високи стандарти изискващи качество на 

софтуера и хардуера; обучение и тренировки на всички заинтересовани страни; 

споделяне на опита в цялата морска индустрия; споделяне на отговорностите със 

застрахователната индустрия. Въпросите за противодействие на кибер-атаки 

стават все по-актуални, което и определя острата необходимост от подготовката 

на специалисти в областта на киберсигурността. В тази връзка от учебната 

2017/2018 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – гр. Варна предлага нова магистърска 

програма „Киберсигурност” за лица, притежаващи ОКС „Бакалавър“ в 

професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника”, 

професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки”, 

професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация” 

(специалности: „Информационни и комуникационни технологии” и „Корабна 

радиоелектроника”) и по военна специалност „Организация и управление на 
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военни формирования на тактическо ниво” (специализации: „Военноморски 

комуникационни и радиотехнически системи”, „Военни комуникационни и 

информационни системи” и „Радиотехнически войски”). 
 

3.8. Димитров Г. Виртуализация на мрежовите функции при мрежите от пето 

поколение 5G. Механика Транспорт Комуникации ISSN 1312-3823 (print) ISSN 

2367-6620 (online) том 15, брой 2, 2017 г.статия № 1542 

 

Мобилните мрежи от пето поколение си проправят път, който води до бъдещо 

повсеместно свързане на устройствата, мобилните приложения и качеството на 

потребителския опит. За да реализират новия си потенциал, мрежите от пето 

поколение трябва да осигурят значително по-голям мрежов капацитет, да се 

създаде възможност за свързаност на устройства с намалена латентност и цена и 

да се постигнат значителни енергоспестяващи икономии в сравнение със 

съществуващите безжични технологии. Основната цел на тази статия е да се 

проучат потенциалните възможности за виртуализация на мрежовите функции с 

цел подобряване на функционалната, архитектурната и търговска 

жизнеспособност на 5G мобилните мрежи. Това включва повишената 

автоматизация, оперативна гъвкавост и намалени капиталови разходи. Групата за 

специфициране на индустриални спецификации на ETSI публикува проекти, 

насочени към стандартизация и прилагане на виртуализация на мрежовите 

функции. Тъй като мобилните устройства продължават да се развиват и достъпът 

до изчислителните облачни пространства става повсеместен, мобилните 

потребители очакват изключително надеждни, навсякъде и по всяко време 

безжични комуникационни услуги. Необходимостта от разработване на бъдещи 

безжични мрежи които да осигурят надеждност и ефективност на широка гама 

мрежови и мултимедийни услуги и приложения става критично изискване при 

дизайна на безжичните мрежи от следващо поколение. Разглеждайки 

нововъзникващите тенденции в безжичните услуги и приложения, статията се 

фокусира върху изследване на потенциала на виртуалните мрежови функции, 

които да се справят с предизвикателства и дизайнерските изисквания на мрежата 

за достъп от пето поколение 5G. В статията се подчертава че виртуализацията дава 

възможност за базова обработка и управление на радио ресурси в 5G мрежите 

които трябва да са гъвкави, рентабилни и„еластични“. Трябва да се обърне 

внимание на новите предизвикателства, които се свързват с функциите на 

мобилния оператор. За тази цел са разгледани и критичните открити проблеми като 

нуждата от придържане към стриктно обработване в реално време, осигуряване на 

добро програмно ниво програмиране, постигане на ефикасно локално и глобално 

управление на ресурсите, алгоритмизация и изследване на компромисите при 

ползване на виртуални машини. 
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3.9. Димитров Г. Виртуални функции при мобилните мрежи от пето поколение 

чрез използване на софтуерно дефиниране. Механика Транспорт Комуникации 

ISSN 1312-3823 (print) ISSN 2367-6620 (online) том 15, брой 2, 2017 г.статия № 

1543 

 

Софтуерно дефинираните мрежи представляват технология, която отдавна 

вълнува специалистите и позволява прилагането на иновационни решения за това 

как да се проектират и да се управляват мрежите. Въпреки че тази технология 

изглежда като възникнала изведнъж, тя притежава сериозна история, изпълнена с 

усилията да се постигне по-добра програмируемост на компютърните мрежи. В 

статията се разглеждат възможностите за виртуализация на функциите на една 

мобилна мрежа като се прилага софтуерно дефиниране. Разглежда се разделението 

на управлението и данните в различни равнини, както и активното използване на 

OpenFlow. Заедно с ключовите концепции на технологията, предимствата и 

недостатъците, са разгледани общо възприетите възгледи и несъответствия, които 

се срещат при софтуерно дефинираните мрежи и мрежовата виртуализация.  

Статията разглежда внедряването на виртуализация на функциите с мрежово 

наслагване и технологиите на софтуерно дефинирана мрежа. Обяснява се ролята 

на виртуализацията в прилагането на ултра уплътнени мрежи. В статията са 

показани възможностите за виртуализация на функциите при мобилните мрежи от 

пето поколение чрез използване на софтуерно дефиниране. След проучване на 

активните мрежови решения се наблюдава преминаване от визия към 

прагматизъм. Това се състои в подхода с разделяне на информационните данни и 

контрола, което прави управлението много по-лесно. С такова разделяне се 

постигат по-добри начини за маршрутизиране на мрежовия трафик. Прилагането 

на OpenFlow и мрежови операционни системи допринася за постигане на баланс 

между визията и прагматизма. Протоколът OpenFlow не може да осигури 

критичната скорост на превключване на пакетите и оставя тази задача на 

контролерите. Производителността на виртуалните BBU свързани чрез OpenFlow 

с изнесените радио единици RRU е все още неизследвана. OpenFlow за момента 

има ограничения поради липса на възможност за програмиране на отделните 

мрежови нива. Полезният товар тогава ще може да бъде инспектиран, 

модифициран и пренареден. Предизивикателство представлява мястото на 

виртуалните машини, дали да са в средата на мрежата или по краищата. Това се 

случва по интуитивен начин – виртуалните машини изпълняващи функции 

зависими в реално време са по краищата, а тези имащи координираща дейност в 

средата. Ефективноста на работеща такава структура все още не е изцяло проучена. 

Оперативната съвместимост на конвенционалните мрежи и тези с виртуализирани 

функции все още не е проучена докрай. Възможните решения включват 

интегриране на специализиран хардуер в центровете за данни, като такива за 

обработка на цифрови сигнали и графични процесори. Необходимо е оптимално 

разполагане на виртуалните машини до техниката от старата генерация, за да се 

избегне деградация на процесите по време на интерфейсните процедури. Оценката 

на производителността при внедряване на такава концепция – виртуални и 

конвенционални машини, трябва да има изследователски и стратегически насоки, 

при разработването на отворени и стандартизирани протоколи и програмни 

интерфейси.  
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3.10. Димитров Г. Технологичният напредък и съвременните комуникации на 

борда на корабите. Механика Транспорт Комуникации. ISSN 1312-3823 (print) 

ISSN 2367-6620 (online), том 15 с.1- 9 брой 1, 2018 г. статия № 1549 

Материалът разглежда аспектите на технологичното развитие на морските 

комуникации. Той е насочен към морските сателитни приложения и набляга на 

съвременното търсене на високи скорости и широка честотна лента. Голяма част 

от текущите морски комуникационни системи до голяма степен се основават на 

предишни поколения системи за връзка кораб-бряг и имат сравнително тясна 

честотна лента за цифрови комуникации. Цената на честотната лента за 

сателитните мрежи все още е висока поради разходите свързани с извеждането на 

спътниците в орбита, както и поради стабилизаторите, необходими за наличните 

бордови антени. От друга страна, наследствената радио система ползва ниска 

честотна лента и е неспособна да поддържа приложения, изискващи високи 

скорости на предаване на данни. За разлика от наземните мрежи, напредъкът в 

морските среди изостава. С напредването на технологиите и последното поколение 

спътници на Инмарсат, Иридиум и VSAT, става все по-достъпно използването на 

мобилни приложения и устройства на борда на плавателните съдове с такива 

скорости, както на сушата.  

Пренаселеният радиочестотен спектър представлява първостепенно 

предизвикателство за безжичните услуги като цяло и по-специално за 

приложенията. Световната конференция по радиокомуникации на ITU (WRC-07) 

одобрява идентификацията на честотните ленти за C, L, Ku, Ka обхвата за услугите 

за международни мобилни сателитни телекомуникации. Възможността за точно 

предсказване на поведението на радиоразпространението при безжични услуги 

придобива решаващо значение при дизайна на системата. Необходими надеждни 

модели на радиоканали за разпространение над морето, за да се направят 

подходящи прогнози за покритието и да се даде възможност да се подобри 

производителността на системата. Необходими са допълнителни теоретични 

изследвания и експериментални опити за определяне на такива модели. Антените 

и радиопредавателите включват важни подсистеми за всяка радиоапаратура. 

Многобройните антени, които се прилагат понастоящем при сателитните 

комуникационни системи са остарели, поради което производителността на 

системата може значително да се подобри, ако се използват по-сложни технически 

решения за антената. Технологията със сдвояване на честоти може да бъде 

приложена към всяка от често използваните техники за множествен достъп, като 

например FDMA, TDMA или CDMA. PCMA може също така да се прилага 

независимо от модулацията и кодирането на връзката. PCMA се използва като 

допълнение към – а не вместо. Предимството при технологията PCMA е, че може 

ефективно да удвои производителността на спътниковите системи по отношение 

на битове / сек / Hz, с минимално въздействие върху съотношението сигнал-шум, 

необходими за постигане на желаното ниво на сгрешени битове. Използвайки 

новите технологии на ViaSat, ще се намали цената на IP мрежите през сателит, като 

същевременно потребителите ще получат по-добра ефективност и високи 

скорости. Комбинацията от CDMA и PCMA намалява употребата на честотна 

лента с повече от половината. PCMA технологията осигурява на потребителите 

освен високата скорост и ниска латентност. 
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3.11. Димитров Г.  Осигуряване на обществена безопасност чрез облачно-

ориентирано многостепенно удостоверяване в мрежата - Списание „Военен 

журнал“ брой 2 2017год (Рег.СИ-29-4540/15.12.2017 - под печат) 

 

„Интepнeт нa нeщaтa” (ІоТ) се определя като cлeдвaщa индycтpиaлнa peвoлюция. 

Очаква се това да пpoмeни нaчинa, пo ĸoйтo вcичĸи ĸoмпaнии, пpaвитeлcтвa и 

пoтpeбитeли щe cи взaимoдeйcтвaт c физичecĸия cвят. Звената за пазарни 

изследвания по света провеждат наблюдения и анализират вcичĸи ĸoмпoнeнти oт 

ІоТ eĸocиcтeмaтa, вĸлючитeлнo нeйнитe ycтpoйcтвa, aнaлитиĸa, мpeжи и 

cигypнocт, инвecтиpaни cpeдcтвa и пoтeнциaлнa възвpъщaeмocт нa влoжeниятa. В 

прогнозите се очаква свързаност на 34 милиapдa ycтpoйcтвa ĸъм интepнeт дo 2020 

г. С напредъка на интернет на нещата, органите осигуряващи обществената 

безопасност ще бъдат „въоръжени“ с устройства, които предават информация 

между отговорните лица на мястото на събитието и командните центрове, 

доставяйки полезни данни за ситуацията, статуса на мисията и помощни критични 

решения в реално време. С подходящи за носене по тялото сензори, ще се 

наблюдават важните сигнали и състоянието на отговорните действащи лица. Тези 

взаимосвързани устройства създават множество от уязвими данни, при които 

пробив в защитата може да доведе до животозастрашаващи последици. Затова е 

важно да има удостоверяване на съответните устройства. Така може да се 

контролира достъпа до обществените мрежи свързани с осигуряване на 

безопасност. В тази статия се предлага обзор на възможностите за облачно 

ориентирано многостепенно удостоверяване при услуги, адресирани към 

стабилноста и ограничението във времето. Показани са бъдещите насоки в 

проучването и обезопасяването на обществените мрежи за безопасност в среда на 

устройствата от „Интернет на нещата“ и облачното пространство. 
Методът с многослойно удостоверяване може да се приложи за голям брой 

устройства на отговорните лица. Възможно е да се поддържа база с хиляди 

потребители без това да товари преносимия мрежов координатор, доставчикът на 

облачна услуга и преносимите устройства. Разходите свързани с регистрация и 

преноса по мрежата няма да са високи тъй като облачно ориентираното 

многослойно удостоверяване (ООМУ) използва криптографиране с обществен 

ключ. Въпреки това ООМУ разчита на наличността на облачните услуги. 

Облачните услуги за предаване на данни са подсигурени срещу такива големи 

атаки, чрез копиране на рискови данни в няколко защитени сървъра. В близко 

бъдеще се очаква преимуществата на информационните и комуникационни 

технологии да променят изцяло обществените мрежи свързани с осигуряването на 

безопасност, чрез навлизането на устройствата на „Интернет на нещата“ и 

оползотворяването на облака. Междувременно безопасността е основно 

предизвикателство при мисиите по време на събития, където са свързани стотици 

устройства, използващи чувствителни данни от и към отговорните лица. Рискът се 

увеличава когато част от данните имат потенциална възможност да бъдат 

прехвърлени в облачното пространство. В статията е предложен обзор на решение 

за облачно-ориентирано многостепенно удостоверяване като подход за свързване 

на отговорни устройства. Крайната цел е в бъдеще да се проектират облачно-

ориентирани мрежи, свързани с осигуряването на обществена безопасност, които 

да не са само гъвкави, но и надеждни. Такава система е вид кибер-физическа 
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система, която изисква безпроблемна интеграция на елементи от 

киберпространството и физични елементи (т.е. изчислителни процеси, управление, 

наблюдение и работа в мрежата). Безопасността и поверителноста трябва да са 

вградени още при разработването на надеждна мрежа за осигуряване на 

обществена безопасност. Като насока за бъдещото развитие на такива решения 

може да се отбележи необходимостта от ефикасни методи за съхранение, 

филтриране, преобразуване и възстановяване на данните. Обемът на 

информацията която се обработва в реално време е огромен при същевременно 

огромен брой взаимосвързани устройства. При облачно ориентираните услуги, 

данните от взаимосвързаните устройства могат да бъдат обработени и съхранени 

дистанционно. Бъдещите разработки следва да бъдат насочени към услуги за 

неприкосновеност на личните данни в една сигурна мрежа за осигуряване на 

обществена безопасност. 
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4. Публикации в сборници с доклади 
 

4.1.  Димитров Г. Иновативни методи за повишаване на квалификацията на 

студенти и млади специалисти чрез изграждане на учебен център за мобилни 

комуникации. 

 

Dimitrov G. Innovative methods for qualification improvement of students and 

young scientists by creating a mobile communications training center IAMU 

Conference Proceedings pp.62- 71 Oct 2017 ISBN 978-954-8991-95-7 

 

Стимулирането на творческите и интелектуалните способности на обучаемите 

чрез съвременни технологии е далеч по-важно от традиционните подходи. 

Обучение, което включва освен лекции, симулации, ролеви игри, разработване на 

портфолио и решаване на реални проблеми, се счита за полезно при справяне с 

бързия технологичен напредък. В дигиталния свят, където студентите имат 

огромно количество визуална информация, задълбоченото познаване на темата и 

по-високите умения за мислене могат да бъдат изложени на риск. Прилагането на 

новаторски методи, макар и с предимства, трябва да се извършва внимателно. За 

някои студенти, които са затрупани от мултитаскинга на медиите, може да 

изглежда, че традиционният лекционен модел е твърде прост. Активното обучение 

и сътрудничество са важни компоненти за успешно преподаване. Трябва да се 

помни, че традиционният метод на лекция ще даде възможност на студентите да 

имат качествена информация от експерт с личен опит, който може да не е наличен 

онлайн. Целта на доклада е да покаже как създаденият нов учебен център и 

лаборатория на ВВМУ"Никола Вапцаров" могат да подобрят начина на обучение 

на редовни студенти и докторанти. В доклада са описани вече експериментирани 

методи с инциденти, обучение чрез отстраняване на проблеми и изчислително 

мислене, докато студентите работят с реалната апаратура. Въведени са методи като 

така нареченото обучение чрез „правене на наука“. Предложено е т.нар. 

контекстуално обучение и преподаване по метода „кросовър“. Разработени са 

стратегии и ситуации, които в реални условия се считат за критични, с цел 

мотивиране и увеличаване на ентусиазма при обучаемите. В този материал се 

разглеждат само аспектите на мобилните комуникации. Самостоятелно са 

конфигурирани експерименти, които да подобрят участието на обучаемите и да 

насърчат взаимодействието. Обучаемите винаги следва да се аргументират. 

Предвиден е въпросник в електронен вид, който да служи за оценка на уменията 

на студентите, благодарение на новите методи, в сравнение с тези, които са 

преподадени в традиционния курс. 

Създадена е специална зона с обособени места, оборудвани с работни станции, 

свързани в локална мрежа. Експерименталните постановки са създадени с модерни 

микровълнови радиорелейни станции и мултиплексори за осигуряване на интранет 

свързаност и за установяване на комуникация към отдалечени пунктове на ВМС. 
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4.2.  Димитров Г. Комуникационни решения за бързо развръщане по време на 

бедствени ситуации - Defence Technology Forum Shumen 2017 pp.326-334 -  ISSN 

2367-7902 

 

Разполагането на мрежа в критични условия представлява важен набор от 

предизвикателства. Първо, предложената мрежа трябва да бъде разгърната без 

предварително познаване на ситуацията. Поради това, разгръщането му трябва да 

се изпълнява леко и възможно най-бързо, което означава, че мрежата трябва да 

бъде създадена бързо, почти в реално време, да замени повредената част от 

инфраструктурата и да облекчи претоварването. Второ, мрежата трябва да бъде 

адаптивна, самоконфигурируема, гъвкава, мащабируема и енергийно ефективна, 

за да се справи с неизвестна динамична среда на безжичните устройства, 

захранвани от батерии, което означава, че мрежата трябва да бъде настроена при 

поискване в съответствие с местонахождението и нуждите от скорост на 

предаването на данни. Тази статия обобщава основните изисквания за бързо 

внедряване на мрежови решения при сценарии за бедствия и представя 

класификация на съществуващите предложения. Описват се основните 

характеристики на такива приложения и се дава анализ на предимствата и 

слабостите на няколко подхода. В доклада е направен общ преглед на решения за 

бързо внедряване на комуникационни мрежи при настъпили аварии и бедствени 

ситуаци. Това представлява ключова задача, тъй като комуникацията между 

спасителните екипи и пострадалите зависи от това заместване на съществувалата 

инфраструктура. Предложена е класификация на подходите. Основните различия 

между тези решения се крият в наличните ресурси и способностите на екипа, който 

ще разгърне спонтанната мрежа. През последните години, поради широкото 

разпространение на мобилни смарт устройства като смартфони, лаптопи и таблети, 

възникват нови възможности за използването им при сценарии за бедствия. Такива 

устройства обикновено са снабдени с WiFi, Bluetooth, 3G или 4G радио интерфейси 

и са оборудвани с GPS приемници за самостоятелно позициониране. Всички тези 

характеристики могат да се ползват за активиране на комуникации от устройство 

към устройство. А вградените сензори, като видеокамери и фотоапарати, могат 

потенциално да предоставят на екипите за спешна помощ точна представа на 

случващото се в зоната на бедствие. 
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4.3.  Димитров Г. Мобилна роботизирана комуникационна мрежа за бързо 

развръщане в случаи на аварии и бедствия - Defence Technology Forum Shumen 

2017 pp.335-341   -     ISSN 2367-7902 

 

Възможността за комуникация на първите, отзовали се в случаите на бедствие, 

представлява най-критичният компонент на ефективното реагиране при 

извънредни ситуации. Деветдесет и два процента от анкетираните потърпевши в 

такива моменти отговарят че достъпът до гласовите комуникации и не само 

разговорите, а и изпращането на снимки и друг вид информация, дефинитивно ще 

подобри реакцията на съответните органи. Ако при инцидент липсват 

комуникации, координаторът не може да управлява. Способността да се 

възстанови веднага комуникацията, ако съществуваща мрежа не работи или да се 

установи връзка, където няма инфраструктура, е изключително полезно за 

обществената безопасност. Бързо развръщане на комуникации се налага в 

ситуации, като например: пожари, големи местопрестъпления, природни бедствия, 

заложници прекъсване на електро-захранването, терористични актове при големи 

спортни събития или концерти. В допълнение към унищожаването на 

инфраструктурата, останалите комуникационни мрежи, например мобилните 

мрежи може да са недостатъчни поради големия брой хора, които се опитват да се 

обадят на службите за спешна помощ или да комуникират с близките си. 

Разполагането на мрежа в критични условия представлява важен набор от 

предизвикателства. Предложената мрежа трябва да бъде разгърната без познаване 

на околната среда. В доклада се разглежда мобилна роботизирана мрежа. Целта на 

роботизираната мрежа е да осигури комуникационна свързаност на мобилните 

потребители с минимална човешка намеса по време на разгръщането. Групата 

мобилни приемопредаватели трябва да може да се самоорганизира и да се използва 

самостоятелно и ако е възможно, да оптимизира работата на мрежата. Бъдещите 

разработки ще включват също внедряването на системи, които да ползват външни 

антени, както за всички посоки, така и насочени. Освен това могат да бъдат 

разработени механизми за увеличаване на височината на антените, с цел 

увеличаване на покритието и мрежовата ефективност. Ако мобилно устройство се 

придвижва по-близо до възела на опашката, цялата система се адаптира 

автоматично, за да възприеме промяната. Чрез използването на проста концепция 

за радио сенсибилизация, идеята за мрежа с мобилни роботи може да бъде 

доразвита, за да бъде приложима към автоматизирани платформи, проправящи път 

към нова ера на безжична комуникация и услуги почти навсякъде и по всяко време 

по света. Разработването на наистина ефективна комуникационионна мрежа след 

бедствие или авария все още изисква значителни усилия. Бъдещите предложения 

трябва да позволяват гъвкаво внедряване или преразпределение на ресурсите, с цел 

приспособяване към условията на всеки сценарий. Решенията следва да 

функционират с минимална човешка намеса в района на инцидента и трябва да 

бъдат съвместими с настоящите технологии. При осигиуряване на 

комуникационни решения за бързо развръщане не трябва да се пренебрегва 

въпросът за енергоспестяването, което е изключително критично при безжичните 

устройства, захранвани с батерии. 
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4.4.  Димитров Г. Комуникации към групи потребители през LTE свързани с 

осигуряване на обществената безопасност 25-та Национална конференция с 

международно участие ТЕЛЕКОМ 2017 с.49-57/ 26-27.10.2017 

Технологията Long Term Evolution (LTE), която има своите корени в мобилните 

комуникации за комерсиални цели, постепенно се превръща във влиятелно 

решение за комуникации свързани с осигуряването на безопасност. В доклада се 

анализира как настоящите LTE системи могат да поддържат групова комуникация. 

Според изискванията за сигурност, може да се твърди че всяка LTE радиовръзка 

поддържа такъв вид обществена комуникация. За да се провери дали LTE е 

приложима за такива цели, е важно да се проучи дали LTE системите 

оптимизирани за връзка от вида “един към един” са в състояние да осигурят 

групова комуникация - една от най-важните концепции в обществената 

безопасност. Чрез прилагане на нова схема за кодиране на индексите към 

операциите HARQ, е показано че LTE системата може да осигури групова 

комуникация. Установено е, че груповата комуникация е едно от най-важните и 

широко използваните приложения с цел осигуряване на обществена безопасност. 

Телефонните разговори "един към друг" са за търговски цели и от частен характер. 

Тъй като LTE непрекъснато се разширява в различни области, включително и при 

осигуряването на реда и обществената безопасност, от съществено значение е да 

се отчете дали системата LTE може да изпълни изискванията за групова 

комуникация по един ефективен начин. При тези обстоятелства, докладът хвърля 

светлина върху техническия аспект на LTE по отношение на предоставянето на 

групови комуникационни услуги. От гледна точка на надграждане и латентност, 

системата на LTE 3GPP версия 12, показва че до известна степен поддържа групова 

комуникация, като използва както канали PDSCH, така и канали PMCH – 

„мултикаст“. Освен това SC-PTM, дефиниран в следващата версия 13, се оказва 

компромисно решение на съществуващите физически канали и по-

безпрепятствено изпълнява изискванията за групова комуникация. Индексно 

кодираният поток води до нова парадигма на препредаване към множество 

мобилни потребители, където тя може допълнително да подобри способността за 

надграждане на SC-PTM. 

 

 


