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Научните трудове на доц. д-р инж. Ивайло Стоянов включват 18 научни 

Публикации, от които:  в чуждестранни списания – 2 бр.; в трудове на 

международни научни конференции в чужбина – 9 бр.; в национални списания – 4 

бр.; в трудове на международни научни конференции в България – 3 бр.; в научни 

трудове на университети – 2 бр. От публикациите 5 бр. са в издания с импакт-

фактор и един пленарен доклад. 

Според кандидата, научните постижения могат да бъдат условно 

систематизирани в следните направления: 

 

1. Научни приноси 

1.1. Разработен е симулационен модел за анализ и оценка на 

разпространението на мултимедийна информация до крайните потребители през 

LTE мрежа, чрез модифициране на симулатора с отворен код NS-2 и използване 

на допълнителните модули EvalVid и LTE/SAE [3.5, 3.8]. Предложени са алгоритми 

и симулационни модели на телетрафични системи на мрежи от 5 поколение (5G) 

за изследване и оценка на редки вероятности за събития, базирани на ускорен 

метод симулация RESTART/LRE [3.6]. Обосновани са основните изискванията на 

мрежите от 5 поколение (5G) и е предложена симулационна платформа за оценка 

на ефективността при предаване на сигнали с различни телетрафични модели 

[1.2]. 

1.2. Оценени са възможностите за предаване на информация в 

индустриални мрежи, чрез извеждане на аналитични зависимости за определяне 

ефективността на кодиращите и декодиращите структури [M2, M3]. 

1.3. Предложени са критерии за моделиране на интелигентни мрежи (SG) 

и модифициране на човеко-машинния интерфейс, осигуряващи оптимизиране на 

енергийното потребление на базата на поведението на потребителя [M1, М4].   
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1.4. Разработена е методика за разполагане на комуникационните модули 

върху печатните платки за подобряване на сигурността в безжичните мрежи. Въз 

основа на тази методика са проведени симулационни и експериментални 

изследвания потвърждаващи намаляването на електромагнитните смущения, 

причинени от работата на типово електрообзавеждане върху цифрови и 

аналогови комуникационни сигнали към управляващите контролери. [3.7].  

 

2. Научно-приложни приноси. 

2.1. Извършено е симулационно изследване на LDPC кодове, използвани в 

стандарта от второ поколение за цифрово телевизионно наземно разпръскване 

DVB-T2 при различни параметри на сигнално кодовата конструкция. Въз основа 

на това изследване са определени факторите и параметрите, които трябва да се 

отчитат при проектиране на съвременни комуникационни системи с използване на 

кодове за корекция на грешката [3.9]. 

2.2. Предложено е решение за автономно захранване на електрически 

превозни средства чрез оценка влиянието на основни фактори върху 

електропотреблението [1.1, 3.1]. Дадени са насоки при изграждане на системи за 

осигуряване на непрекъснатостта на електрозахранването на комуникационни 

станции, разположени извън населени места [3.2]. 

2.3. Създаденa е функционална схема на базата, на която е разработен 

симулационен модел на фотоволтаичен модул [4.2]. От проведените 

симулационни изследвания са установени нивата на смущения, които се излъчват 

по комуникационните шини в силовите инвертори.  

2.4. Доказана е целесъобразността от изграждането на автономни или 

хибридни инсталации, използващи слънчевата енергия [3.3]. 

2.5. Предложени са сензори и са разработени критерии за избор на 

интелигентни измервателни устройства за измерване на енергийни величини [4.1]. 

Установено е, че  с тяхна помощ може да се реализира намаляване на 

енергийната консумация чрез отдалечен достъп и управление на електрически 

устройства.  

2.6. Чрез използване на  експериментално-статистически подход и 

рекурентни методи за идентификация на параметрите на модела са получени 

рекурентни модели (модели на аритметичното нарастване), описващи 

поведението на потребителите [2.1, 3.1, 4.1]. 
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2.7. Разработени са методика и алгоритъм за изследване качеството на 

електрическите сигнали от фотоволтаичен модул и е създадена виртуална 

измервателна система в програмната среда на Matlab. Извършено е 

симулационно изследване на производството на електрическа енергия от 

фотоволтаични системи от вида „stand-alone” и са анализирани евентуалните 

смущения, които могат да възникнат при комутация [4.2]. 


