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С П Р А В К А  

 

за научните, научно-приложните и учебно-методичните приноси  

в трудовете на 

гл. ас. д-р инж. Илка Радославова Стефанова  

 

 за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” в област на 

висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3 

Комуникационна и компютърна техника „Теоретични основи на 

комуникационната техника“ (Цифрова обработка на сигналите) във Висше 

училище по телекомуникации и пощи–София, обявен в Държавен вестник бр. 

26/28.3.2017 г. 

 

   В материалите за участие в конкурса на гл.ас.д-р инж. Илка 

Радославова Стефанова е приложен списък с 25 публикации, автореферат на 

дисертационен труд за присъждане на научно образователна  степен „доктор” 

съдържащ 6 публикации, които не са включени в горния списък и не се 

рецензират и списък на научни отчети по научно–изследователски проекти, в 

изготвянето на които съм участвала. 

   Във приложения списък  с публикациите към материалите за участие в 

конкурса за „доцент“ публикации са структурирани в следните групи: 

 Автореферат на дисертационен труд за присъждане на научната степен 

„доктор”; 

 Научни монографии – 2 броя; 

 Статии в научни списания –11 броя; 

 Научни доклади на конференции в чужбина–1 броя. 

 Научни доклади на конференции в България – 10 броя 

 Научно-изследователски проекти – 7 броя 

 Патент за изобретение –1 брой 

 Учебни пособия – 2 броя; 
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 От публикациите 8 са самостоятелни, а останалите са в съавторство с научният ми 

ръководител, студенти и дипломанти (проф. дтн инж. –мат А.Андонов, Филип 

Илиев, Ангел Танев и Пламен Атанасов) по проблеми на дисертационният ми 

труд, дипломните им работи и научните проекти.  

  Основните приноси на представените трудове по системно обвързани области 

могат да се обобщят както следва (приносите на отделните научни трудове в 

съответствие с представения списък публикации са дадени в анотациите към тях): 

 

I. ФОРМУЛИРАНЕ, ОБОСНОВАВАНЕ  И ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАУЧЕН 

ПРОБЛЕМ. 

 

1. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор“ на тема: 

„Формиране и съгласуване на сигнали на Уолш с комуникационни канали“, 

София, 2016г.] Приносите по дисертационния труд са отразени в приложения 

автореферат.  

2. Монография „Приложение на несинусоидални електромагнитни вълни за 

повишаване на функционалната устойчивост на радиокомуникационни системи 

със специално предназначение“. 

 

II. ШУМОУСТОЙЧИВА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА. МЕТОДИ ЗА 

СИНТЕЗ НА РАДИОКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ С ИНВАРИАНТНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ШУМОУСТОЙЧИВОСТТА. 

 

Научно-приложни приноси: 

1.  Изследване на условията при които е възможно обезпечаване на свойството 

инвариантност на характеристиките на шумоустойчивостта при различни класове 

смущения,определяне на критерии за оценка и при използване     на сложни 

шумоподобни сигнали –. [2.1, 5.7, 8.5 ]. 
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Приложни приноси: 

1. Синтез на съгласувани с комуникационните канали сигнали и филтри при 

различни критерии за целите на конкретни приложения- [2.1, 7.3]. 

III. НОВИ МЕТОДИ, АЛГОРИТМИ И СТРУКТУРНИ СХЕМИ ЗА 

ФОРМИРАНЕ И СИНХРОНИЗАЦИЯ НА СЪГЛАСУВАНИ СИГНАЛИ СЪС 

СЛОЖНА СТРУКТУРА. 

 

Научни приноси: 

 

1.  Създаден е метод и на негова основа са предложени технически решения и 

схемни реализации на устройство за кохерентно формиране на съгласувани  

сигнали със скокообразно изменение на носещата честота  - [3.1, 4.1, 5.1, 5.6]. 

2.  Разработен е точен алгоритъм за прогнозиране на времето на изпреварване на 

излъчвания сигнал с цел компенсиране на случайно изменящото се закъснение  в 

средата на разпространение на сигнала при връзка с подвижни обекти. На базата 

на марковската теория на оптималната нелинейна филтрация е поставена и 

решена задачата за синтез на система за автономна синхронизация на сигнали с 

псевдослучайно скокообразно изменение на носещата честота в условия на 

случайно изменящо се закъснение. Синтезирана е система  за синхронизация със 

структура, различаваща се от разглежданите в литературата труд и защитена с 

патент за изобретение – [3.1, 8.7] 

Приложни приноси: 

 На база компютърно моделиране са получени решения на екстремални за 

определяне на формата на съгласувани сигнали в съответствие със зададени 

критерии и при различни ограничения  [2.1, 2.2]. 
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IV. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СПОСОБИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И 

ШУМОЗАЩИТЕНОСТТА НА РАДИОКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ В 

УСЛОВИЯ НА КОНФЛИКТ. 

Научно-приложни приноси: 

1.  Анализ на шумозащитеността на радиокомуникационни системи в условия на 

радиопротиводействие, т.е. при въздействие на оптимизирани смущения, като за 

показател за качеството на функциониране и приета нейната гарантирана 

шумоустойчивост при въздействие на най-неблагоприятно смущение и оценка на 

информационната ефективност [8.2]. 

2.  Подходи за синтез на устойчиви срещу смущения сигнали в различни приложения 

[7.1, 7.2]. 

  

V. ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ РАЗЛИЧНИ АСПЕКТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ  НА 

ТЕОРИЯТА НА ДИНАМИЧНИЯ ХАОС И НЕСИНУСОИДАЛНИ ФУНКЦИИ ЗА 

ПРЕДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Научно-приложни приноси 

1.  Предложен и обоснован е  системно-информационен подход за повишаване на 

адекватността при моделиране,  анализ и оценка на информационни процеси и 

системи [7.2, 8.4, 8.6]. 

Приложни приноси 

1. Проведени са анализи и изследвания върху  проблем, ориентиран към изграждане 

на свърхшироколентови канали на база цифрови носещи и сигнали на основа на 

меандровите  функции на Уолш [2.2, 4.3, 7.3, 8.1].  Обоснован е подход за 

неговото решаване, чрез използване на съгласувани сигнали с повишена 

шумоустойчивост и квазикохерентна обработка, осигуряващи минимизиране на 

въздействащите смущения и найвисока ефективност на системата за предаване 

на информация [7.3].  

2. Предложени са подходи за прогнозиране, оценка и диагностика на качеството на 

функциониране на радиотехнически системи и устройства [5.2, 8.3]. 
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СЛЕДДИПЛОМНА ЕДНОГОДИШНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СУ „Св. 

Климент Охридски” по информатика и информационни технологии. 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

 Участие в научно изследователски проекти завършили успешно 

 (приложени  списъци на проекти и служебни бележки). 

Участие в национални проекти 

1. Проект Българо-австрийско сътрудничество CONcepts for life long learning to 

futher increase SafeTy on rail based transport systems-CONSTANT,  Поръчител: ASO 

- Sofia, Lubljana, Vienna ,гл. ас.М. Георгиева, гл.ас д-р А. Джалева 

 https://old.vtu.bg/bg/index.php?menu=konstant 

2. Национален Проект № BG051PO001-3.3.06-0043 „Повишаване, усъвършенстване 

и разгръщане на научния потенциал на ВТУ „Тодор Каблешков“ чрез подкрепа на 

развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в 

областта на транспорта, енергетиката и ИКТ в транспорта“, ръководител: 

проф.дтн инж. Ненчо Ненов (служебна бележка). 

Участие в научно–изследователски проекти 

1. Научен отчет на проект „Изследване и синтез на съгласувани сигнали за 

повишаване на шумоустойчивостта и ефективността на системата за влакова 

диспечерска радиовръзка” - договор с ВТУ  №2196/06.08.2002г.  

 Ръководител: доц. д-р инж.-мат.  А. Андонов. 

 

2. Научен отчет на проект „Изследване и адаптиране на съвременни и перспективни 

системи за високоотговорно за безопасността пренасяне  на информация в 

ж.п.транспорт” договор с ВТУ  №2074/30.07.2003г. 

 Ръководител: доц. д-р инж.-мат.  А. Андонов. 

 

3. Научен отчет на проект „Изграждане на лаборатория за компютърно базирани 

системи за обучение по комуникационна и осигурителна техника”  - договор с 

ВТУ „Т. Каблешков” № 4315/29.10.2004г. 

 Ръководител: доц. д-р инж.-мат.  А. Андонов. 

https://old.vtu.bg/bg/index.php?menu=konstant
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4. Научен отчет на проект “Лабораторно-изследователски комплекс по 

информационни системи и сигурност на комуникационни мрежи” – договор с 

ВТУ „Т. Каблешков” № 1373 от 10.04.2009г. 

 Ръководител: доц. д-р инж.-мат.  А. Андонов. 

 

5. Научен отчет на проект „Комуникационна сигурност на осигурителни системи в 

транспорта” – договор с ВТУ „Т. Каблешков” № 1485 от 29.04.2011г., 

Ръководител: проф.дтн инж.-мат.  А. Андонов. 

 

6. Научен отчет на проект “Системно-информационен анализ на риска, 

конфликтността и функционалната устойчивост в големи транспортни системи” 

по договор № 1372/27.04.2010г. ,ръководител: проф.дтн инж.-мат.  А. Андонов 

 

7. Проект: „Разработване на мобилна платформа за радиомониторинг и 

дистанционен контрол на технически съоръжения в областта на транспорта и 

съобщенията” ІІ етап по договор с ВТУ „Т. Каблешков” № 1254от 27.04.2015г.  

 

8. Проект: Лабораторно изследователски комплекс по цифрова и аналогова 

схемотехника модул I по договор №1240/24.4.2015г. 

 Ръководител: доц.д-р инж..Емил Йончев 

 

УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТВАНЕТО НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И ЛЕКЦИОННИ 

КУРСОВЕ  ПО ДИСЦИПЛИНИТЕ: 

 

ОКС «Бакалавър» 

- Комуникационни вериги и сигнали 

- Теоретични основи на информационните процеси: 

-  Радиокомуникационна техника 

 

РЪКОВОДСТВО НА ДИПЛОМАНТИ  

 Под ръководство на автора са защитили 27 дипломанта от 2010 до 2017г. 

(приложен е списък на дипломантите с ръководените теми на дипломни работи). 

За същият период рецензираните дипломни работи са 19 (приложен е списък). 
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ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА «ЕРАЗЪМ» 

И ИЗНАСЯНЕ НА ЛЕКЦИИ В ЧУЖДИ УНИВЕРСИТЕТИ (приложена е служебна 

бележка). 

 

 Теми на лекциите: „Representation of signals“,“Signals and Systems“- 5ч. лекции; 

Istanbul AREL University, Turkey, Department of Electrical and Electronics 

Engineering; 

 Теми на лекциите: „Frequency domain representation of continuous signals and 

systems“; „Discrete-time Signals: Time domain representation. Discrete-time systems”-

5ч. лекции.; Süleyman Demirel University – Isparta, Turkey, Faculty of Engineering; 

 Теми на лекциите: „Transmission of information by nonsinsoidal functions. Walsh 

functions”-5ч. лекции; Aristotle University of Thessaloniki, Greece, Faculty of 

Telecommunications and Signaling. 

  

ЗАНИМАНИЯ В ПРАКТИЧЕСКА СРЕДА ИЗВЪН ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

 Допълнително споразумение с академичен наставник за участие в практическо 

 обучение по проект BG05М20Р001-2.002-0001 „Студентски практики“-фаза1, 

 №ББ-03-39/19.10.2016г. 

 

 ЧЛЕНСТВО  В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

  

 Член на Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов” (САИ) (2002 до 

момента)-приложена служебна бележка 

 

ЦИТИРАНИЯ НА НАУЧНИ ТРУДОВЕ И РАЗРАБОТКИ 

На автора са известни следните цитирания: 

1. Публикация [2.1] Андонов А., Г.Чернева, Стефанова И., Шумоустойчивост и 

ефективност на системата за влакова диспечерска радиовръзка, ВТУ 

"Т.Каблешков". София 2003г., е  цитирана под номер 1 в „Радиокомуникационна 
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техника“, автор Антонио Андонов, София, 2016, Издателство на ВТУ „Тодор 

Каблешков“, ISBN 954-12-0089-3. 

2. Публикация [цитирана в автореферата под номер 3] Андонов А. , Стефанова И., 

Анализ и оценка на ефективността от използване на цифрови носещи на основата 

на функции на Уолш в широколентови радиолинии за връзка и управление, Първа 

международна научна конференция „Telecommunications, Informatics, Energy and 

Management TIEM 2015“, Годишник на Висшето училище по телекомуникации и 

пощи, том II, , ISSN 2367-8437, стр.29-31. , е  цитирана под номер 26 в 

„Радиокомуникационна техника“, автор Антонио Андонов, София, 2016, 

Издателство на ВТУ „Тодор Каблешков“, ISBN 954-12-0089-3. 

3. Публикация [7.2] Стефанова Илка, Подходи за формиране на широколентови 

хаотични сигнали, Сб. доклади на тринадесета научна конференция с 

международно участие "Транспорт 2003" , ВТУ "Т. Каблешков". С.,стр.483-488, е 

цитирана под номер 22 в „Комуникационни вериги и сигнали“ автор Антонио 

Андонов, София 2015, Издателство „Авангард“, ISBN 978-954-12-0119-9. 

4. Публикация [7.1] Стефанова Илка, Оптимизация на структурата на сигнали с 

разширен спектър чрез подходящ избор на кодовата последователност, 

Сб.,доклади на петнадесетата научна конференция с международно участие 

"Транспорт 2004" , ВТУ "Т. Каблешков".С.,2005, е цитирана под номер 23 в 

„Комуникационни вериги и сигнали“ автор Антонио Андонов, София 2015, 

Издателство „Авангард“, ISBN 978-954-12-0119-9. 

 

 

 

София                                                                                                    Съставил: 

17.05.2017г.                                                                               /гл.ас. д-р инж. И. Стефанова/ 


