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I. Дисертационен труд 

 

1. Сивков. Й.А. Цифрови методи за обработка на сигнали от хидроакустични 

системи. Варна, 2017. 

 

Темата на настоящата дисертация е свързана с проблемите на съвременната 

хидролокация в частта и за хидролокационно разпознаване (ХЛР) на сигнали, 

методите и средствата за тяхното разрешаване. 

Актуалността на темата се определя от нуждите на ВМС от адекватна на 

съвременната обстановка система за извършване на хидролокационно 

разпознаване. Стремежът към усъвършенстване на техническите средства и 

програмно осигуряване за решаването на задачите по класификацията на обектите 

във водна среда. Необходимостта от автоматизиране на операциите, свързани 

хидролокационното наблюдение и разпознаване, като се използва внедряване на 

достиженията в последните години на теорията за обработка и разпознаване. 

Не на последно място възможността за обработка на голям обем от данни в 

мащаб на времето близък до реалния и постигане на голяма гъвкавост, поради 

използването на програмна обработка. 



Използването на хидролокационно разпознаване е основно във военната 

сфера, което води до липсата на голям брой общодостъпни публикации и 

разработки. В литературата се срещат частични изследвания и се споменава 

използването на различни методи за решаването на тези задачи, но това е крайно 

недостатъчно за получаване на методика и алгоритъм на работата на подобна 

система. Последното води до намаляване на възможността за изграждане на 

експертна система за модернизиране на наличните във ВМС на РБ. 

Обект на дисертационния труд са методите за цифрова и статистическа 

обработка и разпознаване на сигналите, получени от пасивни хидролокационни 

средства в процеса на хидролокационното наблюдение и програмните средства за 

тяхната реализация. Всички експерименти са извършени с наличните 

хидроакустични записи използвани от ВМС, като учебни разработени от институти 

в Русия и САЩ. Въвеждането на всички данни, които не са цифрови се провежда 

във ВВМУ, като част от настоящия труд. 

 

II. Публикации по дисертационния труд. 

 

1. Драганов, А., Сивков, Й. Разпознаване и тенденции в развитието. 

Актуалност за ВМС на България - Морски научен форум, Т.3, 2006, с. 322-328. ISSN 

1310-9278. 

 

Резюме: 

В съвременните задачи на наблюдението  основно място заема процесът на 

разпознаването и правилната класификация на целите. Това е в особена сила в 

пасивната хидроакустика поради нейнато силно изразено военно използване, и 

областта в, която високата вероятност за правилно откриване и класификация са 

задължителни. 

В последните 10-15 години се преминава от широко изпозлваните методи за 

разпознаване, като използване на оператор хидроакустик и Бейсовския подход към 

способите на невронните мрежи и изкуствения интелект. Последните два подхода 



се отличават с много висока вероятност за разпознаване, гъвкав постоянно 

самообучаващ се алгоритъм и висока степен на интеграция. 

 

2. Драганов, А., Александров Ч., Сивков, Й. Невронни мрежи за 

разпознаването. Признаково пространство и структура - Морски научен форум, 

Т.3, 2006, с. 329-338. ISSN 1310-9278. 

 

Резюме: 

През изминалото десетилетие автоматичната обработка на информацията и 

разпознаване в процеса на наблюдението претърпяха бурно развитие и навлизане 

на нови мощни цифрови технологии.  

Изкуствените невронни мрежи са едно от основните направления в тази 

област и поради своята висока ефективност са предпочитан способ за решаване на 

задачите по разпознаване и класификация. Основна задача при реализирането на 

една невронна мрежа са определянето на признаковото пространство, т.е. 

признаците по които ще разпознаваме наблюдаваните обекти и произтичащата от 

това многослойна структура и активационни функции.  

Реализацията в областта на пасивната хидроакустика е специфична област, 

но дава една обобщена представа за възможностите на подобен тип системи и 

приложимостта им в други области, като например космическите наблюдения и 

изследвания. 

 

3. Сивков, Й. Един подход в разпознаването на сигналите от пасивни 

хидроакустични станции - Сборник доклади от научна конференция "Акустика 

2006". София, 2006. ISSN 1312-4897.  

 

Резюме: 

Използването на алгоритми моделиращи добре натрениран оператор цели 

достигането на високите точности постигани от него, както и създаване на 

разбираеми като структура и начин на работа системи. 



Съвременните методи като ИНМ, изискват формиране на признаково 

пространство, описващо наблюдаваните обекти еднозначно и използването на 

подобни алгоритми значително увеличава вероятността за правилна класификация 

и намалява времето за обработка. 

Алгоритъма е приложим и в други области, като например вибрационния 

анализ, с отчитане на спецификата на изследваните сигнали. 

 

4. Георгиев, Г.Д., Сивков, Й. Анализ на спектралните и времеви 

характеристики на реални шумове на различни типове кораби и подводни лодки с 

помощта на Matlab - Морски научен форум, Т. 3, 2006, с. 337-343. ISSN 1310-9278.  

 

Резюме 

В доклада са разгледани записи на кораби и подводни лодки, като с помощта 

на програмния продукт Matlab е извършен статистически и спектрален анализ на 

цифровизираните данни. 

Извършено е сравнение на характеристиките на различни обекти и 

различимостта им на тази база. В последствие тези данни могат да бъдат 

използвани за нуждите на разпознаването и идентификацията им в реална 

обстановка. 

 

5. Sivkov, Y.A., Draganov, A.G., Nikolova, M.N. Spectral and statistical analysis 

of underwater acoustic signals - XLI International Scientific Conference on Information, 

Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2006. Sofia, Bulgaria, 

29.06-01.07.2006, pp. 348-352. ISBN-13: 978-954-9518-37-5. 

 

Резюме: 

Основните характеристики на акустичните сигнали се получават чрез 

спектрален и статистически анализ. Прецизността на тези обработки в 

хидролокационните системи е от особено значение при съвременните изисквания 

към тях. Предложеното решение иска да реши проблема в светлината на тези 

изискавания и съвременното състояние на цифровата техника. 



Получените резултати могат да бъдат обощени, както следва: 

- от показаните графиките, виждаме че тези различни типове кораби имат 

много добра различнимост по използваните характеристики на техните сигнали; 

- формиране на масив от данни; 

- използване на така получените резултати за нуждите на последваща 

обработка, като например разпознаване и класификация на обектите. 

 

III. Хабилитационен труд – монография (В.3) 

1. Сивков, Й.А. Трансформиране на корабната мрежа от сензорно-базиран към 

информационно-базиран модел, Варна, 2019, ЕтикетПринт, ISBN 978-619-7428-38-

4 

Резюме:  

Съвременния кораб е сложна система, която има нужда от постоянно 

наблюдение на голям брой различни параметри и предаването на информация за 

тяхното изменение. Преминаването от NMEA 0183 към NMEA2000 протокол 

осигурява изграждане на мрежова свързаност между отделните сензори и 

предаване на информацията получавана от тях към единни информационни 

дисплеи. 

Корабът може да бъде разглеждан, както като сложна техническа система 

изградена от множество механични и електрически системи, така и като 

комплексна информационна система. Последното налага изграждането на 

съответстващата информационна структура включваща преносна система, блокове 

за обработка на информацията, интерфейси за добиване и предоставяне на данни 

от и към външни потребители/системи. Изискванията към подобна система 

включват следните основни точки: 

• сигурност – използват се модерни методи за управление на достъпа, 

криптиране на данните  и липса на пряка връзка между получаваната и 

придобиваната информация; 

• многопотребителност – възможност за работа на различни потребители с 

достъп до  специфична за нуждите им информация като съдържание и начин на 

предоставяне; 

• модулност – всяка една част от системата може да се замени независимо от 

останалите, като надграждането с нови ресурси или възможности се извършва в 

много кратки срокове и без нужда от замяна на инфраструктура; 

• скалируемост – възможност за добавяне на изчислителен ресурс и нови 

услуги без това прекъсва работата на системата; 



• своевременна актуализация на услугите – в динамично променящите се 

пазари и изисквания към транспорта, екипажа се нуждае от бърза промяна на 

информационните системи, както на ниво предлагани услуги, така и на ниво 

интеграция със трети системи. 

Предлагания подход поставя потребителите в центъра и подчинява 

изискванията на системата спрямо техните нужди. При съществуващата ситуация 

ползвателите на информация са длъжни да се съобразяват с ограниченията на 

индикаторите, като възможности и място, както и липсата на възможност за 

гъвкаво надграждане на системата с допълнителни сензори, както и получаването 

на информация с последваща комбинирана обработка и изобразяване от външни 

източници. 

 

 

IV. Публикации (Г) 

Група Г.7 – Научна публикация в издания, които са реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация 

 

1. Sivkov, Y.A., Building maritime data hub by using Arduino IoT platform, IAMU 

AGA 2017, Varna, Bulgaria, Volume I, pp 533-540, ISBN 978-954-8991-95-7. 

Резюме: 

Изследването на морските ресурси, състоянието на водните басейни и др. е 

пряко свързано с измерването на голям брой параметри и тяхната последваща 

обработка индивидуално или като зависими едни от други. Поради невъзможност 

поради обективни причини /липса на захранване, липса на достатъчен 

изчислителен ресурс, прекаленото оскъпяване при наличието на експертни оценки 

на място, нуждата от получаване на данни от няколко точки разнесени в 

пространството, а понякога и във времето/ да се извършва обработката на данните 

в мястото на събирането им, се реализират платформи върху, които се разполагат 

различни типове сензори. Това налага използването на единна система за 

събирането на информацията и обединяването и в единно съобщение за предаване 

към експертната управляваща система. 

При интегрирането на данните от различни типове сензори, трябва да се има 

предвид интерфейсите им и използваните стандарти в оборудването на платформа 

за събиране на данни, като в съответствие със световните стандарти в 

производството на електронна апаратура за морската индустрия се вижда 

доминиращото положение на стандартите NMEA 0183-HS и NMEA 2000 за 

комуникация на посочените сензори и системата за събиране на информация. 



В някой случаи използваните сензори не са реализирани с изход осигуряващ 

NMEA стандарт, което изисква устройство преобразуващо посочения интерфейс 

към NMEA. Чрез този подход се дава възможност за  въвеждане на всеки един 

сензор в мрежа използвана в корабоплаването от една страна. От друга се дава 

възможност за реализация на система за събиране и обработка на данни, в която да 

има унифициране на входните интерфейси с цел намаляване на себестойността и 

възможност за скалиране. 

За преобразуването на интерфейсите е нужно устройство с възможност за 

настройване на алгоритъма на преобразуване в зависимост от входните данни, като 

конфигурирането трябва да позволява динамична промяна в хода на работа. Най-

подходящ за тази цел е модул на базата на микропроцесор, поддържащ актуалните 

на пазара сензорни интерфейси и достатъчна изчислителна мощност за извършване 

на преобразуването без добавяне лаг. 

 

2. Alexandrov, C., Tsvetkov, M., Kolev, N., Sivkov, Y.A., SENTINEL - 1 for inland 

waterways traffic monitoring, XX-th  International Symposium on Electrical Apparatus 

and Technologies, SIELA 2018, Proceedings, pp. 7-10, ISBN 978-1-5386-3419-6, 2018, 

DOI: 10.1109/SIELA.2018.8447125. 

Резюме: 

В настоящата статия се разглеждат данни за наблюдението чрез радар на р. 

Дунав с използването на сателите Sentinel – 1 (използващи синтезирана апертура) 

и  некохерентен импулсен радар разположен на брега на реката в близост до гр. 

Русе. На базата на радарната картина се оценяват двата източника по отношение на 

разделителните им възможности по азимут и разстояние, както и относно 

качеството на картината, извършването на откриване и идентификация на цели. 

Проектът Sentinel – 1 е част от инициативата Copernicus представена от 

Европейската комисия и Европейската космическа агенция. Основните цели на 

проекта са наблюдение, чрез радарни сензори на земната повърхност чрез два 

сателита използващи C-band. В своята инициатива Коперникус, Европейската 

космическа агенция предоставя достъп до инструменти за изобразяване и 

обработка на данните от спътника. Изображенията, използвани в това изследване, 

са получени в режим IW с двойна поляризация. 

Валидацията от спътниково-базираното изображение се извършва чрез 

използването на система АИС, радарни системи за наблюдение, камери за 

видеонаблюдение и др. всички интегрирани в т.н. Речна информационна система 

(РИС). Интегрирането на изображението с данните от РИС за получаване на 

система за глобално наблюдение в мащаб на времето близък до реалния е един от 

най-добрите подходи. Обединението на данните може да бъде приложено чрез 



използване на някои критерии като позиция, размер, ориентация / вектор на 

движение и т.н. Общото условие е дадено като: 

 (1) |P(SAR)  - P(RIS)| = B , 

, където P(…) е специфичен параметър, предоставен от избрания източник и B 

е праговата стойност, определяща критерия за валидиране. 

 

Група Г.8 – Научна публикация в нереферирани списания с научно 

рецензиране или в редактирани колективни томове 

 

1. Сивков, Й.А., Драганов, А.Г. Многостатични сонарни системи и тяхното 

приложение в условията на Черно море и ВМС на България, Сборник научни 

трудове на ВВМУ; Варна; 2005; ISSN 1312-0867; 119-123 стр. 

Резюме: 

Многостатичните сонарни системи са една от перспективните области в 

хидроакустиката и много водещи страни изграждат подобни на своя територия, 

както и мобилни такива. В настоящият доклад е направен един обзор на 

предимствата и недостатъците, принципа на действие, структурата на приемниците 

и приложението и реализацията на многостатични системи. 

В системата на колективната система за сигурност (НАТО) и поетите 

задължения към своите партньори и при съвременната политическа обстановка 

изграждането на подобна система е един проектите с висок приоритет за 

реализация. Друг фактор обуславящ изграждането на МСС е технически и морално 

остаряла военна техника и необходимостта от модернизация, както и възможността 

за преоборудване на съществуващите модели военна техника и интегрирането им 

в една подобна система.  

Особено актуални са МСС при конвоиране на транспортни кораби извършвани 

от силите на няколко държави членки на Пакта и използване на активните системи 

на корабите за излъчвател, а пасивната хидроакустична станция на подводницата 

като приемник. 

Крайбрежната зона на Черно море е с характеристики, дъно с равен релеф и 

тинесто-скалист характер, които позволяват изграждането на МСС и нейното 

пълноценно използване. Тази част от акваторията е с относително малка дълбочина 

до 200 м. в прилежащата крайбрежна зона и откриването на съвременните 

нискошумящи подводници на практика е невъзможно с съществуващите 

конвенционални средства. Локализирането на целите се затруднява и от 

непрекъснто увеличаващият брой кораби плаващи в Черно море, създаващи висок 



по ниво обкръжаващ шумов фон, затрудняващ работата на пасивните 

хидроакустични средства. 

Може да се обобщи, че въпреки по-високата си сложност МСС нямат 

алтернатива при борбата с подводници и подводни плувци в крайбрежните райони 

и пристанищни райони, поради високото ниво на обкръжаващият шум и мътната 

вода. При съвременните цифрови микропроцесорни системи сложността и 

бързодействието не представляват сериозен проблем, а с използването на елементи 

от масовото производство (процесори и др.), удовлетворяващи технологичните 

изисквания, превръщат МСС в оптималния вариат на сонарна система за 

наблюдение. 

 

2. Костадинов К., Сивков Й.А. Един съвременен подход за реализация на 

интегрирана система за наблюдение и управление на кораба, Годишник на 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, том I Е, Шумен, 2010, 

ISSN 1311-834X, стp. 26-34 

Резюме: 

С развитието на съвременните микропроцесорни и компютърни технологии е 

възможно интегрирането на информацията получавана от всички сензори и 

създаването на единна система за управление на отделните системи на кораба. 

Използването на  Ethernet мрежата за среда за предаването на данните и 

информацията от датчиците би спестило значителни финансови средства и 

физическо място. 

Предложената система е само принципен подход в изграждането на 

интегрирана система. Предлаганите стандарти за обмен на данни и елементи за 

изграждане на различните блокове значително надхвърлят изискванията към 

текущите нужди в кораба с това създават запас от производителност, който от своя 

страна гарантира развитие и надграждане на съществуваща система в зависимост 

от появилите се нужди. 

 

3. Сивков, Й.А., Цветков, М. E-learning в дисциплините на катедра 

Електроника във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“. Поуки от практиката, Морски научен 

форум, Варна, 2012, с. 146-150, ISSN 1310-9278 

Резюме: 

В публикацията са разгледани съвременните тенденции и практики на 

преподаване във водещите университети в световен и национален мащаб по 

отношение на въвеждането и използването на електронно-подпомагано и 

дистанционно обучение. 



Направен е сравнителен анализ на съществуващите към момента системи за 

управление на обучението (Learning Management Systems), като в резултат на 

анализа е подбрана оптимална система за интегриране в учебния процес в катедра 

„Електроника“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. В към момента в системата са въведени 

учебни материали за осем учебни дисциплини, като тя се използва предимно за: 

задаване/събиране на задания, електронни форми на протоколи от упражнения, 

презентации и електронни версии на лекционния материал, допълнителни 

материали по дисциплината в електронен вид, връзки към допълнителни 

електронни материали, примерни тестове и информация относно протичането и 

оценяването по дисциплината, интерактивни инструменти за комуникация между 

преподавателя и обучаемите или между самите обучаеми, както и за провеждане на 

текущ контрол и семестриални изпити по формата на тестове. 

Материалите в системата са изградени на основата на учебните програми по 

акредитираните специалности във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” и са достъпни за всички 

обучаеми след регистрация, одобряване от администратор след проверка за 

актуалното състояние и записване в съответната дисциплина от администратор или 

преподавател. 

Използването на електронно подпомагано обучение в дисциплините в катедра 

„Електроника” не отменя, а допълва досегашните практики, като позволява по-

бърза оценка на положителния или отрицателния ефект от въвеждането на нови 

елементи в учебния процес. 

Отчита се, че в резултат на въвеждането на системата са постигнати следните 

резултати: усъвършенстване на самостоятелната работа на студентите; повишаване 

на ефективността при изпитните процедури; намаляване на използването на 

“нерегламентирани” средства в учебния процес; по-добър достъп на студентите до 

учебното съдържание независимо от хартиените носители: лекции, презентации, 

протоколи и др.; възможност за интерактивна комуникация през системата; 

добавяне на допълнителни задания/тестове за допълване и задържане на 

вниманието на обучаемите върху учебния процес; възможност за подготовка на 

студентите без физически да се обвързва с носи-теля на информация или мястото 

на провеждане единствено. 

Като най-съществен резултат от въвеждането на системата се отчита тенденция 

в повишаване на успеха на обучаемите. 

Основните предимства са: редуциране на времето за провеждане, проверка и 

даване на резултата на контролна работа при голям поток студенти е сведен до 

времето за провеждане; липсата на “нерегламентирани” средства при провеждане 

на тестовете; многократно увеличен достъп до наличните електронни материали и 

самостоятелно тестване в системата, видно от статистиката на посещенията. 

Осигурява се възможност за добавяне на видео-лекции към електронното 

съдържание; добавяне на мобилно приложение за възможност за работа от мобилни 



устройства; развиване на съществуващи-те електронни материали; добавяне на 

възможност за симулация на част от упражненията в браузъра. 

 

4. Сивков, Й.А. Цифровизация в хидроакустиката, Морски научен форум, 

2013, т. 4, с. 91-93, ISSN 1310-9278 

Резюме: 

Навлизането на цифровите системи за сбор и обработка на информация в 

различни области на човешкото познание не подминава и хидроакустиката. 

Добавянето на тази функционалност към съществуващи или изграждането на нови 

хидроакустични системи води до покачване на тяхната ефективност комбинирана 

с намаляване на цената и физическите размери. Посочените предимства и 

възможността за реализация на дистанционни и автономни сензори или системи и 

дистрибутивността при сбора и обработката на информация са във фокуса на 

настоящата статия. Разглежданите системи са ограничени и до пасивната 

хидроакустика с ненасочено приемане на сигналите, т.е. целите са класификация и 

идентификация на откритите. 

Посочения подход намалява цената на цялостната система и увеличава 

надеждността намалявайки влиянието на средата за предаване на данни и 

усилвателите на входа на системата за сбор и обработка на информация. 

Използването на микроконтролери от фамилията Cortex значително ще подобри 

работата на системата, като в същото време ще осигури нужния изчислителен 

ресурс за извършване на частична обработка на приетите сигнали. Допълнително 

ще се даде възможност за разтоварване на централната система от големия обем 

паралелна информация за обработка /при сензорни мрежи/ и ще се добави 

възможност за включване на допълнителни сензори от различен тип за подобряване 

на обработката чрез събиране на допълнителна информация за средата. 

Използването на пренастройваеми сензори с възможност за  обработка на 

данните спомага за изграждане на значително по-евтини, модулни, разнесени в 

пространството пасивни хидроакустични системи. Комбинирано с възможностите 

за различни типове сензори и комуникационни канали /жични и безжични/ дават 

основа за въвеждането и реализацията на посочения подход в проект „Адаптивна 

сензорна решетка“ разработван от екип от няколко университета. 

 

5. Сивков, Й.А. , Костадинов Й.А. Въвеждане на интегриран лабораторен 

стенд в учебния процес, Морски научен форум, 2013, т. 4, с. 79-84, ISSN 1310-9278 

Резюме: 

Постоянно нарастващите изисквания към обучението във висшето образование 

предполагат итензификация, както и на лекционния фонд така и на качеството и 



начина на провеждане на лабораторните упражнения. Това в особена сила е 

приложимо към дисциплините обучаващи специалистите по електроника. Във 

фокуса на настоящия доклад се разглежда един от начините за подобряването на 

провеждането на лабораторни упражнения по дисциплини от курса за специалност 

„Корабна радиоелектроника“, „Корабоводене“ и „Електрообзавеждане на кораба“. 

Това е в сила и за голяма част от другите  инженерни специалности. 

Един от най-ранно прилаганите подходи е използването на лабораторни 

постановки, включващи използването на експериментални платки, върху които 

обучаемите запояват изследваните схеми и използвайки лабораторни измервателни 

уреди. Специализираните стендове навлезли след това компенсират част от тези 

недостатъци. Те представляват предварително проектирани и реализирани набори 

от схемни решения улесняващи провеждането на конкретни лабораторни 

упражнения. В последно време получиха значително разпространение получи  

използването на симулационни софтурни пакети. 

Отрицателните страни на посочените подходи са били катализатор за 

създаването на нов подход, комбиниращ положителните страни на разгледаните 

подходи, като в същото време е лишен от голяма част техните недостатъци. Този 

подход се изразява във интегрирането на всички необходими лабораторни прибори, 

уреди и средства в единна система – интегриран лабораторен стенд. Приложението 

на именно такъв интегриран лабораторен стенд е в основата на настоящия доклад. 

Едно от основните предизвикателства при въвеждането на инегрираните 

лабораторни стендове в лабораторните упражнения е изборът му. Критерии за 

избор могат да бъдат – функционалните му възможности, неговата цена, 

изискванията за допълнителни модули, достъпен интерфейс при работа със стенда 

и др. Един много по-приемлив вариант за прилагане на интегриран лабораторен 

стенд при провеждане на лабораторни упражнения е предлаганият от фирма 

Digilent Inc. стенд Electronic Explorer Board – EEBoard. 

Ясно се виждат и предимствата на извършеното с интегриран лабораторен 

стенд упражнение, като например: 

• намаляване на времето за извършване на лабораторното упражнение, което 

от своя страна спомага за по-голям обем изследвани схеми и възможност за 

сравнителен анализ на данните; 

• намаляване на обема на използваните единици лабораторно оборудване; 

• възможността за автоматизирано запаматяване на резултатите от 

извършените измервания. 

Експерименталното въвеждане на закупения интегриран лабораторен стенд 

Electronic Explorer Board показа своята функционалност и приложимост при 

провеждането на лабораторните упражнения по дисциплини като 

„Полупроводникови и електронни елемтенти“, „Импулсна и цифрова техника“, 

„Автоматика“, „Аналогова схемотехника“, „Радиоелектроника“, „Елетроника“, 

„Микропроцесорна техника“ и др.  



Използването му на повишава значително интереса и придобитите знания от 

обучаемите при преминаване на съответните дисциплини. Това води до 

естествения извод за разширяване на лабораторията до пълния и капацитет чрез 

закупуване на нужния брой стендове. 

 

6. Николов, Ж., Сивков, Й.А. Адаптиране на съюзна публикация по 

комуникациите за обучение на специалисти за ВМС, Известия на Съюза на 

учените, Серия „Морски науки“, 2016, стр. 100-103, ISSN 1314-3379 

Резюме: 

В разработката е представено адаптиране на съюзна публикация АСР-125, и по-

конкретно на изпълнителен метод за предаване на тактически сигнали, извършено 

в резултат на проведени дългогодишни наблюдения на процеса на обучение по 

комуникационно-информационно осигуряване. Съпоставката на резултатите, за 

отделните учебни години, в края на курса на обучение на курсантите от Висшето 

военноморско училище, дават основание да се твърди, че поставената при 

адаптирането цел – повишаване на усвояемостта на учебния материал е постигната. 

Представеното адаптиране е включено в разработването на методика, с практико-

приложен характер, която вече успешно се използва във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. 

 

7. Сивков, Й.А., Димиров Г. Възможности на IoT концепцията при 

реализация на автоматизирани системи в корабоплаването, Известия на Съюза на 

учените, Серия „Морски науки“, 2016, стр. 104-107, ISSN 1314-3379 

Резюме: 

С навлизането на пла тформите 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. 

 

8. Сивков, Й.А., Приложение на съвременните микрокомпютри при 

изграждане на IoT решения, Научни трудове на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ 2017, т.31, 

Варна, 2017, 14-17 стр., ISSN 1312-0867 

Резюме: 

Интернет на нещата (Internet of Things IoT) е една от сферите с най-голямо 

развитие в съвременната електроника. Това се обуславя основно от желанието на 

потребителите за получаване на адекватна информация и възможност за 

управление на процесите в реални системи, като използват общодостъпен 

комуникационен канал. За целта производителите на микроелектроника 

разработват платформи подчинени на концепцията на IoT и даващи възможност за 

изграждане на различни като възможности и приложение продукти. 

Платформата Raspberry Pi е изградена на базата на ARM микроконтролери от 

фамилията Cortex и съдържа четирима представители: Pi 1, Pi 2, Pi Zero и Pi 3. В 

таблица 1 е показан сравнителен анализ на техните характеристики, от където се 

вижда развитието на изчислителни ресурси, като се запазва връзката с периферните 

устройства като куплунг, брой и тип интерфейси. 



Използването на микрокомпютри Raspberry Pi при изграждането на IoT 

приложения при изисквания за базова функционалност не е обосновано поради 

високата си цена. Втори недостатък, който може да доведе до пренебрегване на 

платформата като решение е високата консумация. При изграждането на 

индустриални приложения нуждата от голям брой входно-изходни пинове и 

интерфейси налагат използването на разширителни платки, което допълнително би 

повишило крайната цена. 

Въпреки посочените недостатъци, микрокомпютрите намират своето 

приложение в системите изискващи Ethernet свързаност и сървърна 

функционалност, както и в частност нуждата от записване на голям обем от 

информация.  

При проверка на използването на платформата Raspberry Pi с примерно уеб 

приложение и използване на данни от сензор се установи тяхната адекватност и 

възможност за поемане на сериозни натоварвания в многозадачен режим. 

 

9. Сивков, Й.А. Краен класификатор на сигналите от изхода на невронна 

мрежа за обработка на хидроакустични сигнали, Сп. Акустика Декември 2017, Брой 

19, ISSN 1312-4897, стр. 61-63 

Резюме: 

Един от основните проблеми в пасивната хидроакустика е свързан с процеса 

на разпознаване на откритите обекти. Това налага развитието на методите за 

неговата реализация и навлизане на нови подходи за решаване на проблема. 

Класическия подход с използването на обучен оператор е един от основните, но 

има редица ограничения, като например: 

- липсата на достатъчно обучени оператори; 

- нуждата от повече от един оператор при продължително наблюдение; 

- висока себестойност на обучението; 

- операторите имат индивидуални характеристики и няма повторяемост на 

крайния резултат; 

- няма възможност за прехвърляне на знанието към следващ оператор. 

Така обоснования краен класификатор е използван при обработка на реални 

данни извлечени от записите използвани за обучение на хидроакустици във ВМС,  

чрез които се представят типови представители на различните източници на шум 

представляващи интерес за подводното наблюдение, като търговски, пътнически, 

военни и риболовни кораби и подводници. За направата им са използвани 

слуховите канали на типова хидролокационна система. 

При формиране на признаковото пространство е използван LOFAR и DEMON 

алгоритми, като получените вектори се разделени в две групи – за обучение на 



класификатора и за тестване. Използвани са сигнали от три типа обекти /два кораба 

и подводна лодка/ и структура на ИНМ в три различни варианта. 

За тестване на обучения класификатор са изработени с използване на 

разработен допълнително алгоритъм, 100 „лъжливи“ признакови вектори за всеки 

клас и са извлечени между 10 и 30 (в зависимост от продължителността на 

наличните записи) вектори на обекти от класовете използвани за обучение, които 

не са включени в процеса на обучение. 

Използването на ИНМ при класификацията на пасивни хидроакустични 

сигнали дава възможност за повишаване на вероятността за правилна 

класификация. 

Липсата на възможност за класифициране на обекти непринадлежащи към 

класовете, за които е обучен класификатора е сериозен недостатък, който се 

преодолява с добавяне на допълнителен логически блок извършват оценка на 

изходните данни от ИНМ.  

Крайния класификатор осигурява значително намаляване на вероятността за 

лъжлива тревога. 

 

10. Димитров, Г., Сивков, Й. Съвременните технологии в бъдещето на 

плавателния състав, Варненски медицински форум, т. 6, бр. 2, 2017, 152-155, ISSN 

2367-5519 

Резюме: 

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. 

 

11. Sivkov, Y.A. Usinga Navigtion Simulator in the development of a COLREGs e-

course, Constanta: Journal of Marime technology and Enviroment, Vol. 2, 2017, pp 81-

86, ISSN 1844-6116  

Резюме: 

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. 

 

12.  Сивков, Й.А. Генератор на признакови вектори на базата на 

хидроакустичен образ за обучение на невронна мрежа, Сп. Акустика Декември 

2017, Брой 19, ISSN 1312-4897, стр. 64-67 

Резюме: 

Хидролокационното разпознаване е важен, актуален и развиващ се с бързи 

темпове етап в процеса на хидролокационното наблюдение. Използването на 

методи за разпознаване симулиращи процесите на човешкия мозък (невронни 

мрежи) е един подход даващ високи резултати (над 90% вероятност за правилна 

класификация) при класификация, и имат възможност за реализация на 

компютърно базирана системи, чрез подходящ софтуер. 

Разпознаването е процес на определяне на принадлежността на наблюдавания 

обект към дадена група(клас) от обекти, по характеристиките на излъчения или 

отразения от него сигнал. Процесът на разпознаване включва в себе си три основни 

подетапа:  

• определяне на признаците за разпознаване на обекта /целта/;  

• определяне на метода /-ите/ за разпознаване на базата на тези признаци; 

• извършване на класификация чрез определения метод /-и/.  

В общия случай тестването на експертни системи за оценка на класификацията 

в хидроакустични станции изисква определен брой входни сигнали представящи 

обекти принадлежащи на класовете, на които е обучена системата. Тези сигнали се 



използват за обучение и тестване на вече обучената система. Осигуряването им е 

процес, който не зависи от потребителите на системата и изисква наблюдаване на 

различни представители на класовете, с които се иска да се извърши обучението. 

Това налага използването на алтернативен подход, при който на базата на по-малък 

брой реални представители да се генерират допълнителни образи. 

При обучение на класификатора е нужно да се използва достатъчен брой 

вектори с признаци за всеки клас осигуряващ обучение на класификатора с 

желаната вероятност за правилна класификация, които са създадени чрез 

разработен алгоритъм и програмно осигуряване използвайки, като основен и 

централен всеки един от наличните сонарни образи. 

Алгоритъма посочен по-горе е реализиран в средата на програмния продукт 

Matlab 2013, а изходните от неговата работа признакови вектори са подадени към 

класификатор реализиран с изкуствена невронна мрежа Многослоен перцептрон 

(МСП) обучен с учител по алгоритъма с обратно разпространение на грешката 

/MLP with BPA/ с цел обучение, тестване и изследване на шумоустойчивостта.   На 

изхода на изкуствената невронна мрежа (ИНМ) е поставен краен класификатор за 

добавяне на възможност за оценка на вектори непринадлежащи към обучаващите 

класове. 

В резултат на изработения алгоритъм могат да се създават обучаващи и тестови 

вектори за различни типове кораби, които ще бъдат използвани при изграждането 

на класификатор. За целите на изследването генерираните входни вектори са с 

различни дължини /четири, пет и шест признака/ и различен брой семпли. За 

извършване на проверка на вече обучения класификатор са генерирани 

допълнителни признакови вектори, различни от използваните за обучение, като 

освен признакови вектори принадлежащи на клас използван при обучението са 

заложени и признакови вектори при, които един или два от признаците се 

различават, както и напълно случайно генерирани признаци. 

 

13. Сивков, Й.А. Използване на блокчейн технологията при реализация на IoT 

решения, Стратегии, хора и технологии в корабоплаването. Варна: ВВМУ, 2018, с. 

159-161. ISBN 978-619-7428-28-5 

Резюме: 

Терминът Блокчейн, основно свързан с криптовалутите представлява 

технология с много голямо приложение в различни сфери на информационните 

технологии. Основното предимство е възможността за използването и при 

осигуряване на еднозначност на предаваната информация и осигуряване на 

надежден метод за проверка на опита за промяна на вече записана информация. 

Трудността при имплементирането на тази технология е изискването за голям 



изчислителен ресурс, високи изисквания към комуникационния канал, както и 

значителното време за добавяне на нов запис във веригата. 

От друга страна устройствата използващи концепцията на Интернет на нещата 

изискват въвеждане на нови методи за гарантиране на еднозначността на 

предаваната информация и сигурността на добиваните данни. Докато преди 

няколко години такива устройства бяха слабо срещани, към момента използването 

им  нараства по експоненциален закон, като е възможно да се направи профил на 

потребител, само по данните от свързаните устройства, които използва. Това води 

до повишаване на риска от опити за придобиване на достъп до тази информация на 

неоторизирани потребители. 

Една от основните насоки за използване на IoT устройствата е за реализирането 

на т.н. „умни къщи“, за които осигуряването на сигурност на получаваните данни, 

еднозначност на управлението и поверителност са приоритети. 

Алгоритъмът използва за основа високопроизводителна компютърна система, 

която играе ролята на копач (майнър), осигуряващ връзката, между потребителя, 

IoT устройството, локален и облачен сторидж и локален блокчейн. 

При добавянето на нов запис/транзакция във веригата трябва да се извършат 

математически операции изискващи значителен изчислителен ресурс поради, което 

към традиционния модел на устройства трябва да добавят допълнителни ресурси, 

наречени майнъри, които ще се използват за изчисляване на параметрите на новия 

блок, след което тази информация се добавя към блокчейна.  

Гарантирането на достоверността на записаната информация се извършва чрез 

използване на класическия модел използван и от криптовалутите, т.е. записване на 

транзакцията в леджъри намиращи се няколко блокчейн структури, разпределени в 

различни мрежи, като това могат да бъдат, както други „умни домове“, 

компютърни системи или преносими компютри. За гарантирането на анонимността 

е възможно използването на Torr мрежи. 

Използването на блокчейн технологии и интернет на нещата осигурява високо 

ниво на защита и поверителност.  

Поради ниските изчислителни мощности на ИнН устройства е нужно 

алгоритъма за интегриране на блокчейн да се адаптира и създаде нов тип 

архитектура на изграждане на тези системи. 

 

14. Sivkov, Y.A., Andreev E. An Approach to Implementing an Student 

Management System, First International Marine Engineering Conference, 21-23 

November 2018 at the Engineering Faculty Nikola Vaptsarov Naval Academy. Varna: 

NVNA, 2018, pp. 155-160. ISBN 978-619-7428-31-5 

Резюме: 



Управлението и администрирането на студентската информация е решаващ 

фактор при осигуряването на качествено и оптимално бързо администриране на 

учебния процес. Поради тази причина всеки университет е нужно да изгради 

система, която да свързва студентската информация в единна и актуална 

платформа, която да осигурява цялостност на студентските данни.  

Автоматизирането на студентските процеси е основен елемент при навлизането 

на съвременни подходи за администриране на процесите във висшето образование. 

Текущото им състояние във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ не отговаря на високите 

амбиции и постиженията в сферата на обучението на студенти, което налага 

детайлно им разглеждане и определяне на нуждите на отделните звена и процеси, 

като осигуряване със средства подпомагащи тяхната работа и повишаващи 

удовлетвореността на студентите при използването им. 

Въвеждането на единна автоматизирана система, изградена в средата на 

Интернет, ще подобри значително качеството на предоставяните от университета 

административни услуги. Използването на уеб базиран софтуер улеснява достъпа 

до информация и е един от най-гъвкавите начини за внедряване на съвременни 

софтуерни продукти. 

Очакваните подобрения показват необходимостта от такава система и 

въвеждането и възможно най-бързо би подобрило административния потенциал на 

университета по отношение на услугите, свързани със студентите. 

При изграждането на подобна система, базирана на мащаби, се изисква 

увеличаване на служителите, пряко отговорни за нейното обслужване, обновяване 

и сигурност. 
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