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СПРАВКА 

ЗА ПРИНОСИТЕ В НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ  

 

на гл. ас. д-р инж. Филип Атанасов Цветанов,  

представени за участие в конкурс за заемане на  академичната 

длъжност „Доцент“ по Професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника, научна специалност 

„Теоретични основи на комуникационната техника (Сензорни 

мрежи), обявен в ДВ бр.88/08.11.2016г за нуждите на Висше училище 

по телекомуникации и пощи 

 

Справката е направена въз основа на 26 научни публикации, в 

това число 3 книги и автореферат за дисертационен труд за 

научната и образователна степен „доктор“. Научните резултати са 

станали достояние на научната общност чрез презентирането им на 

международни и национални конференции, публикации в 

международни и национални научни списания, годишници и 

сборници от конференции и виртуални публикации. Трудовете от 

№№ А-1 до А-6 отразяват приносни моменти от дисертационния 

труд и не са взети под внимание при самооценяването на приносите 

по темата на конкурса. 

Всички научни трудове представени за участие в конкурса са в 

областта на Професионално направление 5.3 и се отнасят до 

изследвания за теоретично и експериментално търсене на отговори 

за повишаване ефективността на работа на комуникационните 

мрежи и изграждащите ги компоненти. Търсени са подходи – 

теоретични и приложни за експериментиране, изследване, 

симулиране и внедряване на методи, алгоритми и математически 

модели за решаване на поставените задачи в публикациите.  

Основните области на научните изследвания и разработки са 

свързани със:  

A) Разработване на модели и алгоритми за моделиране, 

симулиране, изследване и верификация на сценарии на 

телетрафични модели на мобилни мрежи.  
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Към това направление се отнасят трудовете под №, № II.3.1, II.3.2, 

II.3.4, II.4.1, II.4.2. 

 Б) Методи за изследване и повишаване сигурността на 

предаваните данни в компютърните и сензорни мрежи и ролята 

на превенцията за повишаване на сигурността. 

Към това направление се отнася монографията и включените в нея 

трудове под №, № М.1, М.2, М3. М.4. 

 В) Изследване, моделиране и симулиране на жични и 

безжични сензорни мрежи за повишаване ефективността на 

работа в мрежите. 

Към това направление се отнасят трудове под №, № ІІ.1.1, ІІ.1.2, 

ІІ.2.2, ІІ.2.3, ІІ.2.4, ІІ.2.5, ІІ.3.3, ІІ.4.3, ІІ.4.6,  

 Г) Учебно-методически разработки 

Към това направление се отнасят трудовете под №, № IIІ.1, IIІ.2 и 

IIІ.3 и разработените макети в резултата от закупено оборудване и 

компоненти по проекти. 

 

ОСНОВНИ НАУЧНИ, НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ И ПРИЛОЖНИ 

ПРИНОСИ: 

А) Научни приноси: 

 Разработен е алгоритъм за промяна на канала, по време на  

провеждане разговор на PhP и оценка на вероятностни 

параметри на качеството на услуги в областта на редките 

събития [II.3.4.];  

Б) Научно приложни приноси 

 Изследване на сигурността на предаваните данни в 

компютърните и индустриални мрежи, формулиране на мерки 

за превенция на сигурността. Синтезиране спецификата и 

дефиниране проблемите на сигурността в ZigBee мрежите и 

предлагане на подходи за повишаване на сигурността, анализ 

на кибер атаките в индустриалните мрежи, модели и 

инструменти за противодействието им [I], [M1], [M2], [M3], 

[M4]. 
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 Разработени са алгоритми и симулационни модели на 

телетрафични системи за изследване и оценка на редки 

вероятности за събития, базирани на: ускорен метод 

симулация RESTART / LRE [II.3.1.], за определяне броя на 

блокираните повиквания в каналите на базовата станция на 

новопостъпили гласови повиквания, новопостъпили пакети 

от данни и броя на препълванията в опашките на хендовъра, 

реализиран със схема с общи приоритети [II.4.2.]; за 

изследване на телетрафични модели на 5G мрежи, 

разработени в .NET за оценка на блокиране на събитията 

[II.3.2.]; за разклоняване на траекторията на образците при 

телетрафични системи с единични опашки и симулационни 

изследвания на блокировка, препълване на буфера и загуба на 

пакети QoS на маршрутизатори и комутатори за редки събития 

с телетрафични системи описващи протокола ІРv6. [II.4.1.];  

 Разработен е модел и алгоритъм за симулационно изследване 

ефективността на комуникацията в безжични сензорни мрежи 

[II.4.3.], [II.3.3.]; Изследвани и оценeни са параметри на 

протоколи за маршрутизация за безжични меш сензорни мрежи 

и са формулирани практически препоръки за целесъобразно 

използване на хибридни, проактивни и реактивни протоколи 

[II.2.2.]; Предложен е модел за изследване 

енергопотреблението на безжични сензорни възли при 

дефиниран режим на сън и проведени симулационни 

изследвания върху безжична сензорна мрежа [II.4.6.]; 

 Анализирана е работата на жични сензорни мрежи MicroLan и 

протокола 1-Wire, дефинирани са ограниченията за 

натоварващата способност и гранични параметри и 

електрическите характеристики на MicroLan мрежата за 

практическо изграждане на мрежата. Оценени са различни 

подходи за свързване на еднопроводната шина с ПК и 

микронтролер и програмното осигуряване и драйвери за 

еднопроводните компоненти и сензори [II.2.4.]; Анализирана 

и доказана е работоспособността на алгоритъма за откриване 
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на сензори и устройства в 1-Wire мрежа. Предложени са 

методики за точно индивидуално и групово идентифициране 

на устройствата в еднопроводната сензорна мрежа [II.2.5.]; 

 Предложена е конструкция на диференциален оптичен сензор 

за малки премествания, чиято диференциалната схема на 

включване способства за двукратно увеличение на 

чувствителността му. Математическият анализ определя 

взаимното разположение на оптичния сигнал и апертурата на 

фотоприемниците [II.2.1.]; 

 Синтезирани са особеностите на комуникацията между 

сензорните устройства в мрежа Интернет на нещата, оценена е 

спецификата на референтната структура и функционалния 

модел на архитектурата на ИН [II.1.2.]; 

  Систематизирани и анализирани са моделите за доставка на 

облачни услуги и за изграждане на облаци, като са оценени 

възможностите и приложимостта им. Дадени са насоки за 

практическо изграждане на облачни структури от безжични 

сензорни мрежи, както и особеностите при проектиране и 

експлоатация на Сензорни облачни структури [II.1.1.]; 

 

 В) Приложни приноси 

 Дадени са практически препоръки за избор на радиосистема и 

технология за пренос на данни в планински райони при 

кризисни ситуации [II.4.4.]; 

  Предложен е подход за програмиране на безжичен сензорен 

контролер Kinect и възможни приложения за учебния процес 

[II.4.5.]; 

 Проектиран е анимационен модел на технологичния процес за 

активно вентилиране на пшеница с Bisual Besic.Net., 

проектирана е базата данни температурата от сензорите чрез 

програмата Microsoft Access, реализирани са системни 

процедури за изпращане на данни към Excel [II.2.3.];  

 

 Г) Учебно-методически приноси 
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 Разработена и издадена е учебна литература по дисциплината 

„Системи за сигурност и мониторинг“, което включва 

теоретичен базис, указания, оптимален подбор на компоненти 

на системите за видеонаблюдение, препоръки и методика за 

проектиране , включително и със съвременни CAD системи. 

[IIІ.1].  

 Учебник по „Мобилни радиокомуникационни системи и 

технологии“ дава общи понятия за клетъчните системи, 

архитектурата им, каналите и режимите на работа са. 

Анализирани са представителите на професионалните 

мобилни системи като TETRA, DMR и dPMR. Разгледан е 

стандарта GSM, мобилни системи от трето поколение (UMTS) 

и значително новата телекомуникационна технология LTE, 

като вниманието е фокусирано върху тяхната структура и 

оборудване за изграждане. [IIІ.2]. 

 Цикълът лекции „Challenges and future trends of Vanets sensor 

networks“ е посветен на иновациите и предизвикателствата в 

сензорните мрежи за автомобилната и транспортна индустрия, 

и е изнесен на английски език пред студенти, участващи в 

InnoSoc Work shop Zagreb 2015. На разположение е on-line.  

 

Разработил: 

  Филип Цветанов   


