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Колективната монография разглежда основните теоретични 

постановки по изграждане на системите и мрежите за широколентов 

радио достъп. Трудът съдържа: въведение, четири глави и 

заключение. Във въведението е направен коментар на актуалността и 

значимостта на проблематиката. 

Първа глава разглежда развитието на мобилните клетъчни мрежи. 

Представени са основните характеристики на технологиите за 

мобилни клетъчни радио мрежи. Обусловени са изискванията към 

тези системи, наложени от нарастващите изисквания на 

потребителите. 

Във втора глава е анализиран физическият слой на стандарта 

WiMAX, като са изведени предимствата на версията за фиксиран 

достъп в сравнение с версията за мобилен достъп. Представени са 

резултати от проведени симулационни изследвания на каналното 

кодиране в технологията WiMAX. 

Трета глава е посветена на технологията LTE и е синтезиран 

подход, въз основа на който са изведени математически изрази за 

определяне стойността на индикатора за качество на канала. 

Представени са резултати от изследването на качествените 

характеристики на каналите за предаване. 

Четвърта глава представя основните системни характеристики на 

петото поколение мобилни мрежи, както и различните технологии за 

комуникация между устройствата и са анализирани алгоритми за 

разпределение на ресурсите. 

В заключението са обобщени основните изводи, изведени и 

представени в края на всяка глава. В края на монографията са 

дефинирани основните научни приноси. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Широколентовите технологии за пренос на информация и 

достъпът до мрежите за предаване на такава информация са 

съществена особеност на съвременното информационно общество. 

Достъпът до широколентовите мрежи и услуги през 21 век, се 

припознава като един от основните инструменти за подобряване на 

икономическото и социално благосъстояние на населението. В 

Европейския съюз и във всички развити страни по света 

непрекъснато се актуализират стратегиите за развитието на 

широколентовия достъп. Това се обуславя от разбирането, че всяка 

крачка напред в тази област е фактор за развитието на 

информационните и комуникационни технологии, които гарантират 

условия за мултиплициране на ефекта от направените инвестиции във 

всяка сфера на човешката дейност. 

Развитието на мрежите за широколентов радио достъп се 

съпровожда с непрекъснато развитие на технологиите. Обемът на 

пакетните данни в персоналните комуникационни системи (ПКС) от 

трето и четвърто поколение, вече превъзхожда обема на гласовия 

трафик. Във връзка с това, мрежите от четвърто (4G) и следващото 

пето поколение (5G), са свързани с разработването на универсални 

мобилни мултимедийни мрежи за предоставяне на свързаност до 

всяко мобилно устройство и по всяко време между от хората, 

машините (физически неща), процеси, своевременен достъп до 

информация, стоки и услуги по сигурни и надеждни начини. 

5G мобилна мрежа ще бъде с увеличен капацитет приблизително 

1000 пъти и ще поддържа връзка с повече от 100 милиона мобилни 

устройства. На всеки потребител ще бъде предоставяна скорост от 10 

Gb/s с пренебрежимо малко закъснение и време за реакция. 
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Достъпът в 5G мрежата ще бъде реализиран едновременно с две 

нови радио технологии за достъп и еволюирали безжични технологии 

(LTE, HSPA, GSM и WiFi). Въвеждането на тези мрежи се очаква да 

стане между 2020 и 2030. 

Въвеждането на следващото поколение мобилни мрежа се 

планира за 2020 година, като трябва да бъде съвместимо с 

предходните поколения мрежи. LTE технологията ще е базова за 

следващата генерация, като се очаква капацитетът на 5G мрежата да е 

близък до този през оптична свързаност, но по всяко време и на всяко 

място. 
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