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Анализ на връзките между конструктивните и експлоатационните параметри на 
оптичните влакна 
 (монография) 
 

Рецензенти:  проф. д-р Кирил Конов 

доц. д-р Стоян Рабов 

 

В тази монография е създаден визуален модел, във вид на комплексни графични 
изображения, в които да се свържат някои от най-важните зависимости между 
конструктивните (или входните) и експлоатационните (или изходните) параметри на 
оптични влакна изградени на силициева основа. 

За постигането на тази цел е извършено следното: 

- Направена е оценка на връзките между входните и изходните параметри на 
оптичните влакна; 

- Подбрани са подходящи математически изрази;  
- Избрани са симулационни средства и среда за обработка на резултатите; 
- Подбрани са подходящи примери за симулация; 
- Направени са изчисленията и са обработени получените резултати; 
- Резултатите са трансформирани за извеждане в графичен вид; 
- Резултатите са визуализирани във вид на комплексни графични зависимости 

между входни и изходни параметри. 

Резултатите от настоящата разработка са представени в около 100 графики. За 
тяхното генериране са използвани над 100000 стойности на отделни параметри на 
оптичните влакна, всеки един от които е получен в резултат на направени 
математически изчисления.  

- Графиките са подредени и систематизирани по определени критерии; 
- Огромното количество данни е представено в удобни за възприемане, анализ и 

оценка на тенденциите двумерни и тримерни графични зависимости; 
- Направени са изводи и коментари относно получените резултати; 
- Очертани са основни тенденции при оценка на връзките между входните и 

изходните параметри; 
- Дадени са някои препоръки за използване и тълкуване на резултатите. 

Насоки за бъдеща работата 

Представените резултати само малка част от възможните за изграждане на 
визуални модели на връзки между параметри на оптичните влакна. 

Направените в тази разработка изводи са само предпоставка за един по-
задълбочен анализ на връзките между входните и изходните параметри на оптичните 
влакна.  

Друга насока на едно следващо изследване е да бъде направен анализ на 
резултатите, които дават някои от най-разпространените съкратени формули за 
пресмятане на основните изходни параметри на оптичните влакна. Предложеният 
графичен материал два една добра възможност и в тази насока. 



2. Ангел Тошков, Марко Иванов, Янчо Иванов, Проектиране и изграждане на развойна система на 
базата на програмируеми матрици от фамилията XILINX, ХI-та Международна научна 
конференция"Управление и устойчиво развитие" , 20-22 март 2009, Юндола, ISSN 1311-4506, 
Том 24, стр. 289 - 392 

 

 

В статията е представена е развойната система, базиран не два програмируеми чипа 
от фамилията Xlinx - ХС9538 и ХС9572. 

 В програмируемата логическа схема ХС 9538 е реализирана логическа структура за 
управление на периферни устройства със съответния комуникационен софтуер. Тази 
структура е необходима за функциониране на самата развойна система.  

Другата схема XC9572XL е тази, която програмираме за управлението и 
реализацията на конкретното външно устройство. Програмираната схема може да бъде 
различна от серията XC9500XL. 

 Системата, реализирана във вид на хардуерен комплект, може да се из-ползва за 
програмиране и на голям брой матрици с FPGA архитектура на фирмите Atmel и Altera.  

В статията са приставени разработки на четири вида периферни устройства, 
управлявани с помощта на развойната система.  

Разработени са варианти позволяват реализация на логически схеми на блокове за 
управление на седем сегментна индикация, цифров волтметър, цифров честотомер и 
функционален генератор 

 



3. Ангел Тошков, Янчо Иванов, Марко Иванов, Разработка на учебна развойна система за схеми с 
програмируема  логика,  ХI‐та  Международна  научна  конференция  "Управление  и  устойчиво 
развитие" , 20‐22 март 2009, Юндола, 2009, ISSN 1311‐4506, Том 24, стр. 393‐398 

 

 

 

В статията е представена  разработена развойната система за разработката на 
различни видове електронни цифрови устройства. Схемното решение е базирано на 
използването на програмируеми логически схеми и микро-контролери на фирмите 
Xilinx и Atmel. Системата е разработена по проект с вътрешно възлагане с ръководител 
доц. А.Тошков. 

 
Системата е базирана на технологията на Xilinx, която е водеща фирма при 

разработването на малки, средни и големи CPLDсхеми от серията ХС95ХХ и FPGA 
интегрални схеми от сериите Spartan3 и Spartan4. 

 
Поради фактът, че Atmel е фирма наложила се в разработването и производството 

на EEPROM (flash) памети и микро-контролерите интегрирана EEPROM програмна 
памет, базирани върху фундаменталният модел микропроцесор на фирмата Intel 
8031/8051 системата е разработена да поддържа и тази технология. Фирмата Atmel е 
наложила редица оригинални решения в новите модели които произвежда, за пазара на 
8 битови микро контролери.  

 
Много от продуктите на двете фирми се използват масово при производството на 

съвременна промишлена електроника, в устройства за управление с различно 
приложение в автоматиката, измервателната, телевизионната и охранителната техника. 

  

В следствие на тази разработка БСУ може да може да предложи устройства, които 
намират масово приложение при производството на съвременната микропроцесорна и 
компютърна техника. 
 

 

 



4. Ангел Тошков,  Устойчиво развитие по време на криза, Годишник, 2009 г., БСУ, 2009, Том 21, 

ISSN 1311-221-X, стр. 311-314 

 

 

 

В статията се прави критичен анализ на провежданата държавна политика, в 
областта на висшето образование в страната. Дадени са примери и са направени изводи. 

Задълбочаващата  се финансова, икономическа, социална и демографска криза в 
страната  логично  доведе  до  намаляване на броя  на  кандидатстващите  и съответно  
на приетите   нови   студенти   през   текущата   2009-2010   учебна   година в Центъра   
по информатика и технически науки на Бургаски свободен университет. 

Вместо   ясна  стратегия   за  устойчиво   развитие   на  висшето   образование   в 
страната, през последните години стана ясно, че мерките предприемани от различните 
институции  на  държавно  ниво - ведомства,  комисии  и   министерства са  хаотични, 
спонтанни и  неефективни. С поредното си решение в тази насока от 30. Април.2009 г. 
[1],  министерският  съвет  продължи  утвърдената  и  през 2007-ма година   позиция  на 
толериране  на  държавните   университети  спрямо  частните.   Правителството  
увеличи значително   броя  на   приеманите  за  обучение  студенти   и  докторанти   във  
висшите училища  на България за учебната  2009/2010г.  като утвърди и таксите за 
обучение на студенти   и  докторанти.  В закона е фиксирано,  че ако  университетите  
не изпълнят заявените бройки за прием на кандидат-студенти  - следва отнемане  на  
субсидиите  за неизпълнените бройки.  

В  условията   на  финансова,  икономическа,  социална   и  демографска   криза 
държавата  се  превръща  от  регулатор  в  монополист,  който  определя  мястото,  
където хората  трябва  да  получават  своето  висше  образование.  Означава  ли  това,  
обаче,  че образованието   трябва   да   остане   монопол   на  държавата.   И означава   
ли   това,   че образованието не може да се предлага ефективно от свободния 
конкурентен пазар. 

Именно в следствие на тази политика, проблемите  не само че не се решават, но 
се задълбочават. 

 
 



5. Angel Toshkov, Simulation of basic types of modulators for optical lines, Списание E+E 2009 г. 

кн. 1-2, 2009, ISSN 0861-4717, p.p. 14-19 

 

 

 
Целта на настоящата статия е да се предложат варианти за разработването на 

математически модели на оптични модулатори. Целта на разработването на тези модели е в 
последствие те да бъдат използвани при симулирането на работата на всички елементи от една 
цяла оптична линия. За създаването на една система за симулация на разпространението на 
светлинната енергия за целите на телекомуникациите е необходимо да се познават в 
подробности всички елементи на комуникационната линия.  

Модулаторите са един от основните елементи в тези линии, които осигуряват 
превръщането на светлинната енергия в информационен поток. За целите на оптичните 
комуникации обикновено се манипулират светлинни лъчи, например лазерен лъч.  

В зависимост от това,  кой параметър на  светлината се управлява, модулаторите се 
разделят на модулатори на интензитет, модулатори  на  фазата, модулатори на поляризациата и 
др. В статията се предлагат модели на най-полпулярните устройства за модулиране на 
параметрите на оптичен сигнал.  

Освен математически модел се предлагат и допълнителни параметри, които определят 
режима на  работата на едно такова устройство в случаите, когато то участва като елемент в 
система за предаване на информационен сигнал по оптично влакно. 

Статията представлява доразвитите на идеята за създаване на математически, 
програмен модел на различните типове оптични модулатори, за целите на създаване на 
софтуерна система за симулация на работата на такива устройства. Идеите са представени в  
две предишни статии: 

 
Angel Toshkov, Anton Slavchev, Neli Georgieva,  Optical modulators. Review of appropriate for using 

in system for simulation of optical lines for telecommunications, Научна конференция "Съвременни 

технологии 2006', Дряново, 2006, ISBN 954-90611-9-1, стр. 75-80  и 

Angel Toshkov, Technical background for some of basic types modulators appropriate for using in 

system  for simulatton of optical  lin'es  for telecommunicatios, Научна конференция "Съвременни 

технологии 2006', гр. Дряново, 2006, ISBN ISBN 954-90611-9-1, стр. 81-88 

Новото в тази статия е, че е разгледан интерферентен модулатор. 

Представена е стимулационна схема и са представени графични резултати от работата 

на стимулационната постановка, реализирана като програмен код за електроабсорбционен  

оптичен модулатор  

Направени са изводи относно възможността за реализиране на един такъв софтуерен 
модулатор. 



6. Ангел Тошков, Марко Иванов, Янчо Иванов, Програматор за ISP, Годишник на БСУ за 2008 

г., 2008, ISSN 1311-221-X, Том XIX, стр. 279-284 

В статията е представена работата по разработката на програматор  за   ISP   (in-
system programming) CPLD и FPGA програмируеми логически схеми, който дава 
възможност за  програмиране  на  чипове  на фирмата  Xilinx  интегриран с програматор   
за  flash микро контролери  на фирмата Atmel от сериите АТ89С2051\4051  и АТ89S52 
ISP, който е изключително  актуален   и   полезен   при   проектирането  и  разработката   
на   крайни устройства. За  целта в ЦИТН  на БСУ баха  проектирани, разработени  и 
тествани четири броя лабораторни образци от тип Соо1 Runner – II.  Всеки един от тези 
модули осъществява   връзката   между  теорията  за   програмирането  на  логически   
схеми   и реализацията на предварително проектираните устройства. Областите на 
приложение са практически неограничени, дори и в такива области  в които до скоро 
схемните  реализации бяха изцяло аналогови. 

През последните 20 години има истински "бум" в употребата на 
програмируемите логически матрици за синтез от прости логически схеми до сложни 
автомати. Те са в основата на всички съвременни програмируеми контролери, 
практически схеми със средна и голяма степен на концентрация на активни елементи. 
Основните им предимства са следните: 

 по-малката консумация и по-голямо бързодействие спрямо дискретното 
изпълнение на същата схема.заемат в пъти no-малко място на .печатната 
платка. липсва състезание на сигналите. 

 по-надеждна защита на "ноу-хау" при изпълнение на съответната схема. 
възможност за многократен запис и презапис на съответната схема, до 
нейното окончателно изчистване от грешки. 

 гарантирана практическа функционалност. 
 в много от случаите те са единствено възможния начин за реализация на 

конкретната схемата.  

Подобна развойна система се използва в два или три университета в България, 
като специфичното в настоящата разработка е, че тя може да програмира освен SPLD. 
FPGA на Xilinx, матрици на ALTERА - дpyгa водеща фирма в областта на 
производството на програмируеми логически матрици/ и някои серии на 
програмируемите контролери от фамилията Atmel. 

 Изработените четири броя програматори. Те дават възможност  за реализация  
на пълен комплект работни места за  лабораторни упражнения на  една  лабораторна 
подгрупа в БСУ.  



7. Антон Георгиев,  Ангел Тошков, Съвременно състояние и перспективи за развитие на 
плазмените дисплеи, Res. Commun. Of USB branch Dobrich, vol. 9 2007, 2007, ISSN 1311-2708, 
стр. 101-110 

 

 

 

 

В статията е направен преглед на съвременните технологии за производство на 

плазмените дисплеи. Направено е сравнение между различните технологии.  

Направен  е  обзор  на  съвременните  плазмени  панели  и  са  посочени 

достиженията  в  тази  област  на  водещите  световни фирми.  

Посочени са областите за тяхното приложение и  перспективите  за  развитие.  

Обърнато  е  внимание  и на  считаните  за  изключително  перспективни  OLED дисплеи   

(organic   light-emitting   diode   -   органично светлинно излъчващ диод).  

Статията е посветена  на  проблеми,  свързани  с  течно кристалните и  плазмени  

дисплеи,  реализирани  с  ТFТ.  Анализирани  са конструктивните  особености,  

характерни  за  изработването  на  тези  дисплеи.  Разкрити  са  предимствата  и 

недостатъците  на  съвременните  ТFТ.   

Отчетени са особено  обещаващите   параметрите,  достигнати  при плазмените  

дисплеи.  Поради невъзможността за изграждане шини за данни с ниско съпротивление  

и  свързаното  с  това  голямо  импулсно закъснение  по  линиите  за  данни  към  

отдалечените  от драйвера  тънкослойни  транзистори  при  голям  диаго-нал на 

класическия тип LCD ТFТ, пикселните капацитети  се разреждат бавно. За да бъде решен  

проблемът се  разработват  плазмените  дисплеи  (plasma  display panel  (РDР)),  като  се  

прилага  и  усъвършенства  стандартния осем стъпков flow процес.  

 



8. Ангел Тошков, Реализиране на хибридна оптична мрежа по кръгова топология с възможност 

за възстановяване на работата на мрежата при отказ на връзката , БСУ, годишник 2007 г., 

ISSN 1311-221-X, Том XVII, стр. 307-312 

 

 

В  статията  са  докладвани  резултатите  от  проучването,  проектирането  и 
реализацията  на  проет  на  високоскоростна  мрежа  запредаване  на  данни  с  висока 
скорост  и  подобрена  сигурност  за  банкови  институции.  Избрана  е  хибридна  оптична 
мрежа  работеща  с  устройства  поддържащи  STA  и  RSTA  алгоритъм.  Мрежата  е 
реализирана  по  кръгова  физическа  топология,  но  с  логическа  Ethernet    поддръжка. 
Подходящата  комбинация  на  топология  и  устройства  дава  много  добър  резултат  – 
гигабитови  скорости  при  много  висока  отказоустойчивост.  Мрежата  остава  напълно 
работоспособна дори при прекъсване на   кабел с който са свързани кои да са два от 
офисите. 

Интерес  в  статията  представлява  възможността  за  възстановяване  на  работата 
на  подходящо  конфигурирана  хибридна  оптична мрежа  при  разрушаване  на  една  от 
връзките  между  два  нейни  сигмента.  Тази  възможност  може  да  се  реализира  при 
наличие  на  STA  (Spanning  Tree  Algorithm)  в  поне  един  от  суичовете,  участващи  в 
оптичен кръг. По принцип, протоколът поддържащ STA е предвиден за отстраняване на 
колизиите  при  разклонени  мрежи,  при  които  достъпът  от  един  до  друг  краен 
потребител може да бъде реализирана по повече от едно трасета. 

След  практическата  реализация  на  мрежата  се  установи,  че  софтуерните 
приложения    работят,  без  да  се 
забелязва  прекъсване  или  видимо 
забавяне  на  работата  в  случаите, 
когато,  кой  да  е  от  клоновете  в 
кръговата  топология  бъде  механично 
прекъснат.  

Доказана  бе  възможността  за 
използване на STA  при изграждане на 
хибридна оптична мрежа с ниска цена 
и  подобрена  отказоустойчивост.  По 
проекта  е  доказан  значителен 
икономически ефект. 



9. Ангел Тошков, Избор на мрежово устройство поддържащо STA за реализиране на хибридна 

оптична мрежа по кръгова топология, с възможност за въсзтановяване на работата на 

мрежата при отказ на връзката, БСУ, Годишник 2007 г., ISSN 1311-221-X, Том XVII, стр. 

299-396 

 

 

Изследването  и  резултатите  в  статията  са  направени  във  връзка  с  поставено 
задание  за  разработка  на  проект  за  изграждане  на  оптична  мрежа  работеща  с 
резервиране по кръгова топология. Изискването е, мрежата да е конфигурирана така, 
че  при  прекъсване  на  някоя  връзка  между  кои  да  е  два  офиса,  автоматично  да  се 
включи алтернативен път, при което активните приложения да продължат да работят 
безпроблемно. 

След  направено  проучване  бе  установено,  че  вместо  скъпо,  чисто  оптично 
решение,  за  изграждане  на  FDDI  оптичен  пръстен    с OBS  ( Optical  By‐pass  system)  за 
възстановяване на  връзката  при  прекъсване,    е  възможно да  се  реализира  хибридна  
мрежа  включваща  оптична  магистрала  и  стандартна  локална  мрежа,  базирана  на 
усукани  двойки, която да отговаря на поставените изисквания. 

В  основата  на  хибридното  решение,  лежи  така  нареченият    Spanning  Tree 
Protocol  ‐   STP.  Посредством правилен подбор на  устройство,  използуващо подходящ 
STA  (Spanning  Tree  Algorithm)  базиран  на  STP  и  подходящо  избрана  топология  на 
мрежата  е  възможно  да  се  реализира  евтина  хибридна  мрежа,  с  възможност  за 
автоматично преконфигуриране  при отказ на някой от нейните клонове. 

 В статията се разглеждат основните параметри, които трябва да притежава едно 
устройство,  поддържащо  STA.  Разгледани  са  основните  параметри  на    Spanning  Tree 
Protocol  ‐    STP,  съгласно  изискванията  на    IEEE  802.1D.  Съгласно  дефиницията  на 
протокола IEEE 802.1D,   протоколът  STP  позволява  на  две  или  повече  излишни 
връзки да съшествуват и да бъдат поддържани между част от мрежовите сегмент. 

Направен  е    подробен  анализ  на  параметрите  STA  протокола,  начините  за 
управление  на  тези  параметри  и  тяхното  влияние  върху  качествената  работа  на 
мрежата.  

Дадени  са  практически  препоръки  за  това  как  да  се  постигне  оптимална 
конфигурация  на  мрежата  с  реално  устройство  при  минимално  забавяне  в  критична 
ситуация. 



10. Ангел Тошков, Разпределено измерване на температура на базата на оптично влакно., 

Годишник 2006 , Бургас, БСУ, ISSN 1311-221-X, Том XV, стр. 169-172 

 

 

 В статията се прави анализ на принципа на разпределените измервания в оптичните 
комуникации. Дефинират се изискванията към метода и апаратурата необходими за 
провеждане на такива измервания на параметрите на обратно отразената светлина, не само 
в следствие на релеевото разсейване, но и това, дължащо се на ефектите на Раман и 
Брилюен.  

В едно идеално влакно светлината би трябвало да се разпространява без загуби. 
Практически, обаче, въпреки че технологията на производство на оптични влакна е 
изключително прецизна, светлинните импулси претърпяват отражение при своето 
разпространение, което се дължи както на структурни дефекти на влакното, така и на 
нечистотии. Дори и да няма такива дефекти, светлината търпи така нареченото Релеево 
разсейване в следствие на промяната на коефициента на пречупване на ядрото по дължината на 
влакното, на разстояния съизмерими с дължината на разпространяващата се светлинна вълна. В 
следствие на този феномен, част от светлината се връща обратно към началото на влакното и 
именно тази светлина носи информация за качеството на оптичното влакно, за затихването на 
сигнала в него, както и за някои други параметри. Практическото използуване на тази получена 
обратно информация за влакното първоначално е използвана за разработката на апаратура, 
показваща затихването на влакното по неговата дължина. 

На този принцип се пресмята и стойността на затихването на влакното по цялата негова 
дължина. Светлината получена в следствие на релеевото разсейване е със същата дължина, 
както и тази на основният поток. Малка част от разсеяната светлина, обаче, се връща към 
източника на други дължини на вълната. Тава са така наречените отражения в следствие ефекта 
на Раман и в следствие на ефекта на Брилюен. И двата ефекта са нелинейни. Светлината, която 
се поражда, е на различна дължина от тази на основният поток в следствие на прехвърляне на 
светлинна енергия от основната вълна на две други дължини на вълните.  

Както при ефекта на Раман, така и при ефекта на Брилюен породените светлинни вълни 
се състоят от два компонента наречени Stocks и Anti-Stocks компоненти. Те са разположени 
симетрично в по-ниската и по-високата област на едно и също отстояние по отношение на 
основната дължина на вълната, която ги поражда. Stocks вълната се намира на по-голяма 
дължина на вълната, а Anti-Stocks вълната на по–ниска дължина, по отношение на основната 
дължина от която са породени.  

 



11. Ангел  Тошков,  Предимства  на  разпределеното  пред  точковото  измерване  на 

температура, Годишник 2006 г., Бургас, 2006, ISSN 1311‐221‐X, Том XV, стр. 169‐172 

 

 

 

В статията се прави сравнение на различни 
технологии за измерване на температура, всяка от които се базира на измерване на 
изменението на други физични свойства, променящи се под въздействието на 
температурата. В статията, като евтин алтернативен вариант, за целта се предлага се 
използва обикновено немодифицирано многомодово оптично влакно. Изтъкват се 
предимствата на разпределеното измерване на температура с оптични влакна пред 
различни конвенционални методи и технологии при определени условия.  

Всяка от тези технологии има свои предимства и недостатъци. Някои от 
технологиите са приложими само в определени температурни диапазони. Други са 
създадени за решаване на конкретно проблеми. Трети са инертни или бързи. Всички те, 
обаче имат един общ недостатък – при тях измерването на температурата става в една 
точно определена точка. Това може да бъде сериозен недостатък при използуването им 
в промишлени технологии, където е необходимо да се измерва температурата 
едновременно и независимо в много отделни точки. Увеличаването на броя на 
сензорите води до много бързо увеличаване на сложността на системата за 
температурен контрол, което значително ограничава нейната приложимост, а в същото 
време води до рязко покачване на цената. 

Принципът на разпределено измерване на температура (DTS) и налягане (DPS)  
позволява да се реши този много сериозен проблем. Подобно на метода с използването 
на оптично влакно с решетка на Браг, в статията се да се използва оптично влакно, но 
предимството е, че влакното не е модифицирано, а е обикновено. По-важният момент, 
обаче е, че посредством този метод се получава информация за произволна точка по 
цялата дължина на оптичното влакно, при това с точност от порядъка на 0,05 Co.  

 

 

 



12. Ангел Тошков, Оптични мрежи с абонатен достъп. Концепции на развитие, Годишник на 
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Фиг 3. Концепцията "влакно в монтажниат 

шкаф" FTTC (fiber to the curb) 

 

Фиг.4. Концепция "влaкно до абоната" (FTTH) 

В тази статия е направен преглед на въпросите свързани с построяването на 

съвременни широколентови абонатни линии, обхващащи жилищни квартали, райони в 

градовете или селски местности. В настоящият момент, за решаване на подобни задачи 

са разработени няколко концепции  отчитащи потребителските характеристики и 

платежоспособността на абонатите. Практически всички те използват в една или друга 

степен влакно‐оптически линии за връзка, които значително увеличават пропускателната 

способност и позволяват да се внедряват нови широколентови услуги Най‐голямо 

разпространение са получили три концепции: хибридната  влакно‐коаксиална мрежа 

(HFC), концепцията "влакно в уличен монтажен шкаф" (FTTC) и концепцията "влакно в 

апартамента" (FTTH). 

Представени са и са анализирани различни концепции по въпроса. 

 Концепции за развитие на абонатните мрежи   

 Традиционна информационна абонатна мрежа 

 Хибридна оптично‐коаксиална мрежа 

 Концепция "влакно в монтажният шкаф" 

 Концепция "влакно до абоната" 

Направен е анализ на  предимствата и недостатъците при различните реализации.  

Направени са изводи и предположения за тяхното развитие в бъдеше. 
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В статията е направена е класификация на видовете напълно оптичните мрежи. 
Направен е преглед на най-важните експлоатационни параметри напълно оптични 
мрежи. Направени са изводи и заключения. В статията се обръща внимание на следните 
основни моменти: 

- Проблемът – недостиг на капацитет - Рано или късно, в следствие на ръста на 
обема на предаваната информация по телекомуникационните мрежи се налага 
увеличаване на техния капацитет. 

- Категории AON - Всички AON могат да се разделят на три основни категории: 
мрежи, използващи многовълнови (мултиплексни) линии за връзка, мрежи с комутация 
на каналите и мрежи с комутация на пакетите. 

- Характеристики на магистралните многовълнови оптични линии - Три са 
основните характеристики на магистралните многовълнови оптични линии за връзка - 
висока честота на модулация на  сигналите в каналите (висока битова скорост), висока 
плътност на мултиплексните канали и големи разстояния между сегментите, които 
характеристики задължават да се подхожда по-строго към изискванията за предаване 
на информация.  

 - Най-важните фактори, ограничаващи техническите възможности на 
оптическата линия са следните - Съотношение сигнал/шум. Лента на пропускане на 
усилвателите EDFA. Напречни смущения. Линейна дисперсия на влакното. Нелинейна 
дисперсия при EDFA. Поляризационна модова дисперсия (PMD). Стимулирано 
Рамановско разсейване.  Четиривълново смесване FWM. 

- Заключение - техническите параметри на оптическите системи – дължината 
сегментите, брой на мултиплексните канали в едно влакно, интервал между каналите, 
битова скорост и др. - в голяма степен са взаимосвързани и зависят от различни 
фактори.  
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В статията е разгледан въпросът, в кои случаи е необходимо да се отчита  стойността на 
поляризационната модова дисперсия при проектирането и изграждането на реални оптични 
съобщителни  системи.  

Дадени са примери, на базата на които  в статията са направени анализи и изводи относно 
поставената задача. 

В едномодово влакно в действителност  може да се разпространява не само една мода, а 
две фундаментални  - две перпендикулярни  поляризации  на изходния сигнал. В идеално 
влакно, в което отсъстват нееднородности по геометрията,  двете съставящи на основният  мод 
биха се разпространявали с една и съща скорост.  На практика  обаче влакната имат  неидеална  
геометрия,  което води  до различни  скорости  на разпространение  на двете поляризационни  
съставляващи на модата. Разгледани са два типови примера на базата, на които може да се 
получи достоверна  информация за това кога поляризационната дисперсия трябва да се отчита  
като фактор, който може да окаже съществено  влияние на качеството на предаване по 
оптичната  линия.  

Поради  неголямата  си  стойност  поляризационно-модовата дисперсия  може  да  се 
проявява изключително  в едномодовите влакна, когато се   използва  предаване  на 
широколентов  сигнал (лента на пропускане  2,4 GВit/s и повече) с много тясна спектрална  
лента  на излъчване  - 0,1 nm  и по-малко. В този случай хроматичната дисперсия става 
сравнима с поляризационната модова дисперсия. 

Проблемът с поляризациоината модова  дисперсия възниква сериозно при обсъждането 
на проекти за   построяване на супер магистрали от  градски  ма щаб (>100 GBit/s). 

Главната причина за  възникването на поляризационна    модова    дисперсия   е    
овалността на профила  на сърцевината на едномодовото  влакно, възникваща в процеса  на 
производство  или експлоатация на влакното. При изготвяне то на влакната  само  много  строг  
контрол  позволява да  се  достигнат малки  стойности  на  този  параметър.   Водещите фирми  
производител и на влакна  гарантират    коефициент  на   поляризационна    модова дисперсия   
не повече  от   0,5  ps/km. Трябва  обаче да се отчита фактът, че след  инсталация  на кабелнaта 
система, големината на този параметър  нараства. 
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Abstract 

 
In this article, it is shown an experiment of using Impedance bridge for measuring the basic parameters of a symmetrical cable 
chain. The appropriate mathematical formulas are taken out and using a simple program, it is calculated the basic primary R, L, 
G,  C and secondary parameters Zw  and γ  of a symmetrical or  coaxial cable chain process  of  studying them. Results of 

calculations by the method are brought and compared with directly measured values for the module of the characteristic 
resistance |Zw| and the attenuation constant α.. 
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Пояснение към статията 
 

В статията се предлага модифициран метод за измерване  на комплексни стойности на вълново 
съпротивление и константа на разпространение на електромагнитна енергия по симетрични кабелни вериги и 
коаксиални кабели. Този проблем е разискван и в друга статия на автора, публикувана на конференция  в 
Румъния през 2006.   
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production 
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Тази  публикация е във връзка с въпрос зададен по време на дискусията - „Възможно ли е да се подобри 
докладваната точност на метода -  около 3-5% грешка от изчисленията при обработка на получените  от 
измерването резултати. В настоящата статия е предложен нов метод за изчисляване на вторичните параметри 
Zw, α, β и γ с предложена проста програмна процедура за предварително дефиниране на желаната точност на 
резултатите ( увеличаване на параметъра n). При този подход грешката в изчисленията може да бъде сведена 
до субективната грешка при провеждането на измерванията, при което методиката става универсална. 
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Качество на управлението  и качество на обучението – ключови фактори за 

успех в кризата 
 
Тази статия се прави връзка между съществуващата Система за управление на качеството в 

Бургаски свободен университет - БСУ, отговаряща на изискванията на ISO 9001:2008 и основните 
аспекти в които се работи в Център по Информатика и Технически Науки – ЦИТН на БСУ за повишаване 
на качеството на обучението. Прави се извода, че колкото и съвременни да са методите за контрол на ISO 
9001:2008, приложени в системата на висшето образование те все пак си остават методи за количествено 
измерване на качествени показатели. В този смисъл, приложението на стандарта за контрол на 
качеството в областта на висшето образование не би имало сериозен успех за подобряване на качеството 
на обучението. За целта е необходимо  да се предприемат мерки за подобряване на самите качествените 
показатели.  

 
Един от най-важните индикатори, които се отчитат при международните образователни 

изследвания (включително PISA, PIRLS, Eurostat и ЮНЕСКО), това са индикатори измерващи 
ефективността на образованието. Тя се измерва чрез отношението между вложени средства и постигнати 
образователни резултати. 

 
 Членството  на страната ни в ЕС изисква формирането на специалисти с добра обща и 

специализирана подготовка, с високи аналитични, адаптивни и мобилни способности. Глобализацията на 
икономиката в световен мащаб и съпътстващите изисквания към работната сила направи изискванията 
към образованието различни. Важна предпоставка за придобиването на знания, способности и умения на 
високо равнище е адаптирането на учебните дейности в българските университети към европейските и 
световните тенденции в развитието както на техниката и технологиите, така и в преподаването.  

В условията на незатихналата в страната икономическа, финансова и демографска криза 
единственият избор на частните висши учебни заведения, това е много високо качество на обучение и 
ефективно управление на финансите. 

Въвеждането на стандарти от типа на ISO 9001:2008 въвежда ред в документацията, регламентира  
правилата за работа между отделните звена на едно висше учебно заведение и осигурява пълен контрол, 
което е гаранция за оптимизиране на финансовите резултати. Приложението на стандарта за контрол на 
качеството в областта на висшето образование като самостоятелна мярка не би имал сериозен успех за 
подобряване на качеството на обучението. За да се постигне такъв е необходим допълнителен комплекс 
от мерки за повишаване на качеството на преподаване. 
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В тази статия се прави анализ на проблемите на висшето образование в България от гледна точка на влиянието 
на глобализиращият се пазар на труда и продължаващата финансова, икономическа и демографска криза в 
страната. Анализът е направен от позицията на положението в което са поставени частните висши учебни 
заведения в страната след последните законодателни промени в областта на висшето образование. Посочени са 
тенденциите и са направени изводи за някои възможни начини за подобряване на качеството на обучение. 
Резултатите от анализа са залегнали в стратегията за развитие на Центъра по информатика и технически науки в 
Бургаски Свободен Университет, Бургас, България. 

След 1989 г. в България  постепенно се извършват  промени  както политическата, така и 
икономическата, финансовата, административната и всички други области в държавна организация.  

Макар и доста инертна, системата на образованието в България вече повече от 20 години е поле на 
множество експерименти. Промени се извършват в областта на основното, средното и висшето образование. В 
следствие на тези промени се получи сериозно разминаване във вида, количеството, качеството и изискванията 
относно степента на усвояване на знания в различните видове учебни заведения от сферата на  средното 
образование. 

Промените в закона за висшето образование от 2007 г. внесоха допълнително напрежение между 
частните и държавните университети. Появата на делегирани бюджети [1], (заплащане на учебното заведение 
на сума за всеки обучаем, но само за държавните училища от всички групи), доведе до рязко сваляне на 
критериите за приема на студенти с цел усвояване на повече средства.  

Въведеното в почти всички учебни заведения право за приемане на студенти  без изпит, само с оценката 
от държавният зрелостен изпит от средното образование, допълнително демотивира кандидат-студентите за 
усвояване на повече знания в средния курс.  

Да добавим към това и незатихналата в страната икономическа, финансова и демографска криза. 
Стресираното от промените общество рязко намали раждаемостта  в периода 1990-2000 г. 

Всички тези фактори взети заедно имат негативен ефект върху системата на образованието. Но това е 
само едната страна на нещата.  

Нека кажем и, че към момента липсва регламент относно възможностите за държавно финансиране 
студентите в частните висши учебни заведения. Ако един студент иска да се възползва от данъците, които 
родителите му са плащали за неговото обучение, то той задължително да се обучава в държавно висше учебно 
заведение. На практика, тази дискриминация, води до ограничаване на правото на избор на кандидат-
студентите. Голяма част от тях се отказват от възможността да получат образование в частно висше учебно 
заведение.  

От друга страна, частните университети са задължени да спазват закона за висшето образование, а в 
същото време не се допускат до участие в много схеми за финансиране за научно изследователска дейност. 

Въвеждането със закон на делегирани бюджети само за държавните учебни заведения и увеличаването на 
лимитите за прием на студенти доведе до рязко сваляне на критериите за приемане на студенти с цел усвояване 
на повече средства.  

На лице е рязък контраст между изискванията за високо качество на обучението и желанието да се 
задържат на всяка цена студентите, като източник на финансиране за висшите учебни заведения.  

Изводите: 
 Обучението в частните висши учебни заведения се превръща в бутиково. Все по-малък процент от 

кандидат студентите имат възможност да платят, за да получат образование с много високо качество. Частните 
университети трябва да осигурят това качество. В противен случай, те просто няма как да съществуват, защото 
образованието е стока, а никой няма да плаща скъпо за нискокачествена стока или услуга, след като може да 
получи такава и на много по-ниска цена в държавните висши учебни заведения. 
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В тази статия се прави връзка между  глобализацията на познанието в световен мащаб и 
качеството на знанията на учениците от средната образователна степен в България и на студентите в 
бакалавърските курсове на висшите учебни заведения в страната. Направени са изследвания относно 
влиянието на тези фактори върху изискванията към съдържанието на специализираните технически 
дисциплини в бакалавърската степен  на обучение в съответните направления в Центъра по информатика 
и технически науки ( ЦИТН) на Бургаски свободен университет (БСУ) в град Бургас.  

Направено кратко въведение в проблематиката. Уточнени са някои от  причините, довели до 
необходимостта от това проучване.  Цитирани са изследванията, които стоят в основата на тази 
разработка. Обобщени са резултатите от тези изследвания. Направен е анализ на тези резултати. 
Представени са конкретни предложения и са предприети мерки за  подобряване на качеството на 
обучение. Изследванията са направени в над 85 учебни заведения в гр. Бургас и региона.  Обхванати са 
над 2500 ученика от последните два курса в училища за средно образование с различен профил.  
Тематиката на тестовете и поставените за решаване задачи  е избрана според профила на съответното 
училище и обхваща области от математика, информатика, електротехника, електроника и 
общообразователна подготовка. Проучването обхваща и  студентите в бакалавърските курсове в 
направления „Информатика и компютърни науки”, „Компютърни системи и технологии” и 
„Комуникационна техника и технологии” в БСУ в  град Бургас. Повечето от изследванията  обхващат 
периода от последните пет години – от 2006 до 2011 г. 

Отчетена е спецификата на образователната система в България в контекста на развитието на 
страната през последните 20 години. Взето е в предвид влиянието на незатихналата в страната 
икономическа, финансова и демографска криза. Натрупването на различни фактори води до недостиг на 
фундаментални знания по физика, химия, математика информатика, електроника и др. и рефлектира 
върху способността за качествено усвояване на материала по основните дисциплини в бакалавърския 
курс.  Голямата част учениците в горните класове, кандидат студентите и студентите са добре 
подготвени в областта на сърфирането в интернет – използване на Google и други търсещи машини.  
Добре се справят при търсене и споделяне на информация – например - Wikipedia и YouTube. Много 
добре използват  средства за виртуална комуникация в групи като Skip, Face Book и др. Участието им в  
различни форуми им създава усещането за  безпроблемно намиране на информация в глобалната мрежа. 
Често се стига до използването на  информация  свързана с процеса на обучение получена от  различни 
постинги, форуми, мнения на познати и др. или до платена такава. В много голям процент от случаите  
тази информация  с ниско качество или направо невярна, но създава у студентите впечатление за 
достоверност на познанието. 

Като заключение, в статията са направени някои предложения за повишаване  качеството на 
получаваните  от студентите знания. 
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Abstract 
In this article we comment the results of an experiment which we have done by making some changes in the 
curriculum of students who study “Informatics and computer sciences” in Centre of Informatics and Technical 
Sciences (CITS), Burgas Free University (BFU), Burgas, Bulgaria. We describe the parameters of this 
experiment, introduce the results of it, analysis is made about it, there are conclusions and suggestions made, as 
well.  
 
Keywords: Burgas, free, university, curriculum, programming, sample, games, students. 
 
Пояснения по статията 
 

В тази статия се коментират резултатите от направен експеримент за промяна на учебния план и 
на учебната програма на специалност „Информатика и компютърни науки” в Центъра по информатика и 
технически науки на Бургаски свободен университет, Бургас, България. 

Описани са параметрите на експеримента, представени са резултатите, направен е анализ, дадени 
са изводи и препоръки 

Предпоставките за провеждането на изследването са направени на базата на проучване на 
влиянието на глобализацията на познанието върху качеството на обучение на студентите в бакалавърска 
степен в областта на информатиката, компютърната техника и комуникационните технологии. Изводите 
от това проучване сочат, че е съществува недостиг на знания по фундаменталните науки и това 
рефлектира върху способността за качествено усвояване на материала по основните дисциплини в 
бакалавърския курс.  

 

Експериментът 

Експериментът се състои в това, че в първи семестър на първи курс е въведена дисциплина  
„Въведение в програмирането”, в която се прави връзка между наученото в средното образование и 
подготовка за програмиране на C++. Като програмна среда за практическа и самостоятелна работа на 
студентите е избран сред много кандидати софтуерния продукт на Microsoft “Small Small basic”.  Има ли 
място тази малка и проста среда във висше учебно заведение? Ще проработи ли идеята - „Крачка назад, 
две напред”.  

Първоначалните проучвания показаха, че макар и ограничен от страна на функционалните си 
възможности, Small Basic притежава всички елементи необходими за първоначално запознаване с 
основните принципи на програмирането.  

Резултатите 

Резултатите говорят недвусмислено. Вградените елементарни функции за графично програмиране 
позволяват на студентите да освободят въображението си, и да създават интерактивни приложения, 
работещи в реално време, например прости компютърни игри и др. В резултат на това, те много бързо 
придобиват компетенции за използване на основните правила на програмирането. Проведеният 
експеримент с две контролни групи с 26 участника общо бе използван за анализ. От всички участници 
само четирима  са се занимавали предварително с програмиране под някаква форма.  

Като резултат - всички участниците реализираха самостоятелното задание за разработка на реално 
работеща интерактивна компютърна игра в графична среда. 12 от тях участваха на предварителната 
сесия на конкурса за студентско и научно творчество на БСУ на17.март.2011 г. 6 от разработките са 
класирани за националният конкурс състоял се на 24 март 2011 г. Една от разработките спечели втора 
награда на националният конкурс за оригиналност на идеята. Голяма част от разработките са 
регистрирани за публичен достъп на сайтa на Small Basic на Microsoft. 
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Пояснения към статията 

В статията се докладват резултатите от направено изследване с цел внедряване на  
електронна платформа в БСУ за създаване и управление на конференции, базирана на 
безплатни програмни продукти с отворен код. Направено е проучване в продължение на 6 
месеца. Прегледани за много такива системи и е обоснован изборът на OCS, като най 
подходяща за целите на проекта. Докладвани са резултатите  от извършените дейности: 

 Разучаване на организацията на системата с отворен код OCS за създаване на 
електронна уеб базирана система за създаване и управление на конференции. 

 Превод на езиковите файлове и локализация на Български език. 
 Създаване на тестова конференция.  
 Изготвяне на документация за работа с електронната платформа 

 

Обоснован е изборът на платформата OCS.  

Създадена е логическа структура на платформата. Дефинирани са основните роли. 

Направени са изводи относно очакваният ефект от внедряването: 

  подобряване на качеството на академичните изследвания в БСУ чрез развитието на 
иновативни онлайн среди. 

 създаване на възможност за систематизиране, контрол, управление, поддръжка и 
архивиране на различни видове конференции. 

 създаване на информационна база за съхранение, класифициране, търсене и 
архивиране на конференциите провеждани в БСУ.   

 създаване на информационна среда, позволяваща и унифицираща всички  бъдещи 
конференции в университета. 
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Статията е публикувана с цел популяризиране на работата  по проект с вътрешно 
възлагане. В статията се прави отчет и преглед на извършените проучвания и дейности 
свързани със създаване на WEB базирана интернет система за обслужване, поддръжка и 
управление на електронни списания с цел да се подобри видимостта на научните 
разработки и публикации в университета 

Докладвани са резултатите от проучвания за наличие на такива системи с отворен 
код. Направен е избор на система OJS. Предложено е проучване  е избор на софтуерни 
средства и операционна система за работа на системата. Докладван е обоснован избор на 
хардуер, инсталация на системата, пускане в експлоатация.  

Системата „OJS“ е избрана като  част от проект е базиран на Обществения проект за 
разпространение на знания, започнат през 1998 г. В основата си проектът е плод на 
партньорството, което обединява преподаватели, библиотекари и студенти от  Факултета по 
педагогика в Университета в Британска Колумбия,  Станфордския университет, канадския 
център за изследвания  "Саймън Фрейзър" и др. Той е  посветен на проучване на въпросите 
„Как новите технологии могат да бъдат използвани за подобряване на професионалната и 
обществена стойност на научни изследвания”.  

Направен е анализ и са изтъкнати са положителните качества на една такава система: 

 подобряване на качеството на академичните изследвания в БСУ чрез развитието на 
иновативни онлайн среди. 

 създаване на възможност за систематизиране, контрол, управление и поддръжка на 
различни видове електронни списания и форуми. 

 създаване на информационна база за съхранение, класифициране, търсене и 
архивиране на публикациите в различни области на познанието.   

 създаване на информационна среда, позволяваща и унификация на всички  
електронни издания в университета. 

Докладвани са параметрите на внедрената система.   
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Тази публикация е свързана с разработването на програма за участие в конкурс 
за разработка на проект ”Методи за измерване на физични величини с използването на 
оптични влакна”.   

Във връзка с разработването на проекта възникна необходимостта от подробно 
запознаване с теоретичните и практическите постижения в областта на измерванията 
базирани на анализ на информацията получена от нелинейните ефекти  при 
разпространение на светлината в оптичните влакна 

Нелинейните ефекти са обяснени с помощта на подходящи примери с 
използването на понятия от квантовата електродинамика. От тази позиция са  обяснени 
са режими като:  Релеево разсейване,  разсейване на Раман (Електронен режим и 
Фононен    режим),  разсейване на Брилюен. 

Направени са изводите, че анализът и правилното разбиране на същността на  
нелинейните процеси на загуби в оптичните влакна и по-специално на Раман и 
Брилюен ни дава възможност да разработим: 

- правилна методика за разработване на практическа схема за провеждане на DS 
измервания 

- Очаквани нива на сигнали и възможности за отместване на спектралните ленти 
при различните ефекти 

- Параметри на тестващите импулси – Брилюен и Раман 100fs, Релей – до 1fs  
- Необходимост от оптически филтри за различните експерименти 
- Параметри на рефлектометричната апаратура 
- Параметри на спектрометрите – чувствителност и разделителна способност 
- Необходими източници на светлина 
- Бързодействие и разделителна спозобност на АЦП в приемната част  
- Определяне на необходимите параметри за правилно построяване на 

постановката за провеждане на измерванията  
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В статията е дадено е обяснение на някои от основните механизми за възникване на нелинейни 
ефекти в оптичните влакна.  

Тези ефекти лежат в основата на много важни изследвания и експерименти в областта на 
разпределените измервания на различни физични величини, които могат да бъдат реализирани с 
помощта на оптични влакна. Именно познаването на същността на нелинейните ефекти е в основата на 
правилното провеждане на тези експерименти 

Статията е изготвена с цел да се даде обяснение на тези ефекти за по-лесното разбиране на 
същността на нещата от студентите изучаващи дисциплини като „Оптични комуникации„, Оптични 
мрежи”, „Изграждане на оптични мрежи” и др. в бакалавърските и магистърски курсове на Бургаски 
свободен университет. 

 При изучаването на тези дисциплини не е необходимо запознаване с теоретичните проблеми в 
дълбочина, но е необходимо да се познават причините за нелинейните ефекти и да се прави разлика 
между тях . 

Въпроси за причините, пораждащи нелинейните ефекти в оптичните влакна намират отговор в 
квантовата механика и в квантовата електродинамика.  

Доколкото тези теории са предмет на изучаване на физиката, то голяма част от студентите 
обучавани в областта на оптичните комуникации се оказват неподготвени за разбиране на същността на 
тези важни ефекти.  Именно на тези особености се обръща внимание в тази статия или по-точно – дава се 
една опростена интерпретация на въпроси като - каква е причината поради която един фотон, 
разпространяващ се в оптически проводяща среда променя честотата или дължината на вълната си, както 
и други въпроси от този тип. 

Всичко това е пречупено през призмата на анализ на възможността за използване на оптичните 
влакна за измерване на параметрите на различни физични величини.  

Разгледани са същността на нелинейните ефекти от гледна точка на квантовата 
електродинамика.  

За да разберем същността на тези ефекти трябва да се запознаем с онова, което се случва с 
фотоните, когато те пътуват в оптически проводящи среди. Направяен е преглед на: 

- Режим на поглъщане на фотони; 
- Излъчване на единичен фотон -  Флуоресценция; 
- Поглъщане и излъчване на фотон. Линеен индекс на пречупване и дисперсия; 
- Двуфитонни процеси;  
- Фононни процеси; 
- Освен едно- и двуфотонните процеси съществуват и три и четири фотонни процеси; 

- Четиривълново смесване и др. 



24. Ангел Тошков, Димитър Минчев, Димитър Бинев, Електронни интернет-базирани системи 
за организиране на конференции и публикуване на електронни издания , БСУ, Международна 
научна конференция „Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения”, 
Бургас, БСУ, 2011, ISBN 978-954-9370-80-5, Том 3, стр. 232-236 
 
 

 

 

В статията е докладвана работата по два проекта с вътрешно възлагане по НИД на 
БСУ. Проектите са за създаването и внедряването в Бургаски свободен университет на 
система за електронни конференции (СЕК) и отворената система за електронни издания 
(ОСЕИ  

Публикувани са изследванията свързани с работата по избора и внедряването на 
Отворената система за конференции (ОСК) и отворената система за електронни издания 
(ОСЕИ), базирани на решения с отворен код за управление и публикуване на научни 
конференции и електронни издания онлайн.  

Тези системи са изключително гъвкави и могат  да бъдат свалени абсолютно 
безплатно и инсталирани на локален уеб сървър. Системите са проектирани да пестят 
време и усилия, свързани с техническите и ръководни задачи, по управлението на една 
конференция и издаването на електронни издания, като същевременно се подобрява 
воденето на регистри и ефективността на процесите. И двете системи се стремят да 
подобрят качеството на публикуването в конференции и издаването на електронни 
издания, чрез редица нововъведения. Продуктите обхващат всички аспекти на 
електронното управление и публикуване на докладите от конференции и воденето и 
управлението на електронни издания - от създаването на сайтовете им до оперативни 
задачи, като изпращане на материали, рецензиране, редактиране, публикуване, 
архивиране и индексиране на материалите. 

В доклада е предложена терминология на български език, в превод от английски, 
относно разработката и въвеждането в експлоатация на отворените системи за 
организиране на конференции и електронни издания в Бургаския свободен университет. 
Това е в резултат от работата на екипа по два вътрешно-университетски научно-
изследователски проекта: „Електронна платформа за организиране на конференции“ - 
OCS и „Интернет базирана система за електронни издания“ - OJS. 

Представени са избраните и реализирани структури на управление на системите. 
Отчетена е работата по локализация на български език – еквивалентна на превода на над 
1000 стандартни страници текст от английски на български език. 
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"ОСТРОВНА СИСТЕМА” ЗА АВТОНОМНО ЗАХРАНВАНЕ ОТ 

ВЪЗСТАНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ 

 

Ангел З. Тошков, Димитър Юдов – БСУ 

ISLAND SISTEM FOR AUTONOMOUS POWER OF WIND AND SOLAR 
ENERGI 

Angel Toshkov, Dimitar Yudov 

        Abstract: The article discusses the problems in ensuring the autonomous power of 
small objects. Analyzed the ability of wind and solar energy for various regions of Bulgaria. 
Here are guidelines for designing and building small autonomous "island" system. 

Въпросът за това, възможно ли е и икономически ефективно ли е да се осигури 
автономно захранване на малки обекти от локални източници на ВЕ е свързан с 
няколко неизвестни. Първото е наличието на такива източници – основно вятърна и 
слънчева енергия, достатъчна за осигуряване на нужното количество. Вторият момент е 
– необходимата енергия да бъде достъпна тогава, когато е необходима за консумация. 
И третият основен момент е – при неравномерно разпределения във времето добив на 
енергия – как да съхраним излишната, така че да можем да я използваме по-късно.  

В статията се прави анализ на параметрите на вятърната енергия в България. 
Направени са съответните изводи. Потвърдени са изводите , че като цяло, 
ветроенергийният потенциал на България не е голям. Оценките са, че около 1400 km2 
площ има средногодишна скорост на вятъра над 6,5 m/s, която всъщност е праг за 
икономическа целесъобразност на проект за ветрова енергия. Следователно зоните, 
където е най-удачно разработването на подобен проект са само някои райони в 
планинските области и северното крайбрежие.  

Направен а анализ на параметрите на слънчевата енергия в България. Използвани 
са резултати, получени чрез Фотоволтаична Географска Информационна Система или 
Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) 

Направен е анализ на потребностите на един автономен обект. Предложен е метод 
за пресмятане на необходимата мощност и начинът за нейния добив. 

Направени за съответните изводи и заключения. 
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В статията се прави преглед на възможността за използване на оптичните 
влакна като разпределен акустичен сензор. Методът е базиран на използване на 
принципа Optical Time Domain Reflectometry. Информацията постъпва като дискретни 
сигнали от голям брой контролни точки по дължината на влакното, изглажда се с бърз 
метод за апроксимация и се подготвя за прослушване на сигнали със звукова честота. 

Предложен е линеен алгоритъм в реално време за изглаждане на дискретните 
данни, получени при измервания за N контролни точки, разположени върху оптично 
влакно с дължина L метра. 

Целта на преобразованието е за един акустичен сигнал, снет от определена 
контролна точка по влакното да се получи апроксимация максимално близка до 
оригиналния сигнал създал тази акустична вълна. 

Разглежда се паралелен алгоритъм върху хиперкуб. 
 
Ако за целите на практиката е за предпочитане анализът на резултатите да бъде 

направен постфактум, т.е. след събиране на цялата информация от измерванията, 
изглежда целесъобразно да приложим различен подход. Идеята на алгоритъма се 
базира на реалната независимост на измерванията в две различни контролни точки. По 
този начин обработката на дискретите в различните контролни точки може да се 
извършва едновременно и независимо. 

В статията е направена е оценка на сложността на паралелния алгоритъм. 
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В статията се прави сравнение между различни паралелни топологии при 
изглаждане на дискретни данни, получени от оптични сигнали, обработени по 
методиката  Optical Time-domain reflectometry с използване на нелинейните ефекти на 
Раман и Брилюен в оптичните влакна. Използвана е апроксиманта – натурален 
интерполационен кубичен сплайн и изчислителни ресурси – Virtual Random Access 
Machine. 

Направена е постановка на задачата. Разработен е математически модел. 
Оценена е сложността на реализацията на математическия модел върху паралелна 
виртуална RAM. Направена е симулация, при която данните се изглаждат с помощта на 
интерполационни натурални кубични сплайни, по един за всяка контролна точка . 

От резултатите е видно, че топологията на връзката има съществено значение 
при оценката на сложността на алгоритъма и времето за изпълнение на изглаждащата 
процедура.  

Липсата на достатъчно необходими връзки сваля основната тежест върху 
времето за транспорт на иначе независимите данни. От друга страна пренаситеността 
на връзките в конфигурация пълен граф не подпомага увеличаването на 
бързодействието. 
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В статията се прави анализ на възможността за снемане и демодулация на звукова 
вълна, появила се в следствие на влиянието на налягането, упражнено от звукова вълна 
върху оптично влакно. В комбинация с метода на разпределено измерване е възможно 
да бъде създадена система за прослушване на цялото трасе по което е разположено 
влакното на участъци с дължина няколко метра. Т.е.  имаме възможност да получим 
разпределено и на практика едновременно прослушване (ако извлечем информация за 
демодулация на акустичната вълна в звуковия обхват) на всяка точка от дължината на 
оптичната линия. В случая е направена симулация на трасе с дължина 3000 м, при 
което е  все едно че на всеки метър имаме поставен микрофон. Сигналите от тези 3000 
микрофона се получават в една точка и трябва да бъдат обработени, анализирани и 
записани.. 

 
Идеята - При въздействие на механична акустична вълна върху оптично влакно, 

налягането на вълната предизвиква промени в структурата на влакното. Били те и 
микроскопични, тези промени водят до промяна 
на параметрите на разпространяваща се през 
оптичното влакно светлинна вълна.  
 Когато светлината е полихроматична, 
това води до загуба на светлинна енергия, 
поради промяната на локалния коефициент на 
пречупване в ядрото на влакното, както и до 
промяна на загубите от микро огъвания. Когато 
светлинната вълна е монохроматична, това води 
до промяна на фазата на разпространяващият се 
светлинен лъч или мод, която също може да 
бъде амализирана.  Доколкото и в двата случая 
говорим за промяна на интензитета на 
светлинния сигнал, то става въпрос за директна 

модулация на мощността на светлинния сигнал, появила се под въздействието на 
звуковата вълна, попаднала върху определен участък от влакното. 

 

Фиг. 1 Промяна на структурата на 
оптичното влакно при радиален натиск 

върху него 
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Пояснение към статията 

В статията е представена част от теоретичната обосновка на комплекс от практически 
упражнения, който е разработен и се прилага на практика в Бургаски свободен университет от 2002-
2003 учебна година.  

Предложена е методика, по която студентите се обучават с цел повишаване на качеството на 
техните знания. 

В момента броят на специалистите в страната, които се занимават с проектиране и изграждане 
на оптични мрежи  непрекъснато се увеличава. Ето защо е много важно студентите, които се обучават 
в Бургаския свободен университет, да получат такива знания и умения, които ще им дадат възможност 
те да бъдат конкурентоспособни на глобализирашият се пазар на работна сила. За да се постигне тази 
цел, едно от направленията в които студентите от специалностите "Компютърни мрежи и 
комуникации" и "Компютърни системи и технологии" се обучават е – „Конструиране на оптични 
влакна и системи с оптимални параметри”. За целта е създаден специален комплекс от теоретични  
занятия.   

В сферата на интереси попадат: 

- проектиране на ядрото на оптично влакно с използването на различни функции за 
изграждане на профила на коефициента на пречупване; 

- пресмятане на вълноводна, хроматична и поляризационна дисперсия; 

- проектиране на влакна с минимизирана хроматична дисперсия; 

 - проектиране на влакна с минимални загуби от микро и макро огъвания; 

- анализ на връзките между входните ( конструктивни) и изходните ( експлоатационни) 
параметри на влакната и др. основни параметри на оптичните влакна. 

Съгласно предложената методика на студентите се дават конкретни задачи за проектиране на 
оптични влакна с предварително зададени изходни параметри. Те  трябва да проектират съответните 
оптични влакна и да  анализират получените резултати. В края на работата си студентите трябва да 
защитят получените резултати и да докажат, че то ще изпълнява функциите за които е предназначено. 

Направеният анализ категорично показва, че предлаганата методика на обучение допринася за 
формирането на един устойчив потенциал от задълбочени знания в областта на използването на 
оптичните влакна в оптичните комуникационни системи. 
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В настоящата статия е направено сравнение на препоръчителните стойности на 
електромагнитното поле от различни стандарти.  

Причина за този анализ бяха публикуваните изследвания който показват, че темата 
за електромагнитното лъчение предизвиква множество противоречия.  

Дългите разговори и честото използване на този вид комуникация подлага на 
съмнение човешкото здраве и концентрация. По тази причина в началото на 2006 се 
появиха първите преносими детектори,  други разработиха дрехи за предпазване от 
облъчване на бременни жени. В опит да намали вредните излъчвания Белгийска 
компания предлага чип за намаляване на облъчването от преносимия апарат. При 
използването на този чип компанията твърди, че концентрацията на човек не е 
засегната. Тези и други публикации провокираха в нашият екип сравнението на 
световните и българските стандарти за норми на облъчване.  

В много от случаите, когато се изследва спектъра на радио предавания се използват 
норми от стандартизиращи организации, като  ICNIRP, ЕО, BImSchG. В редица 
публикувани норми е препоръчана максималната граница на дълготрайна поносимост 
при облъчване в две различни среди - производствена среда и население. 

 При проведеният сравнителен анализ в статията е направена съпоставка между 
стойностите за плътността на електромагнитното поле от различните организации и 
приетите такива в някой страни на Европейския съюз.  

Сравнението на данните за напрегнатост на електромагнитното поле показва 
значителна разлика между параметрите в различни среди. Това насочва вниманието 
към различно влияние на плътността и честотната лента на електромагнитното лъчение. 
Проведен е сравнителен анализ на различните норми и стандарти и извода от 
получените резултати е, че при напрегнатостта на електрическото поле се забелязва 
разлика от 54,2% при защита на населението, докато при напрегнатостта на магнитното 
поле разликата е 53,8%. При магнитната индукция разликата е 54%, докато плътността 
на мощността отчита разлика от 60%. 
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Настоящата статия е посветена на изследване на плътността на 

електромагнитните излъчвания в ключови места на град Бургас, отчетена в 
различни моменти на денонощието. Този начин на измерване отчита 
промяната на полето в натоварена и ненатоварена среда с различен брой 
абонати (обслужвани от една клетка).  

Изследването е проведено с преносим спектрален анализатор от тип 
„Spectran PROFI paket - PRO BUNDLE – HF6080” с помощта на който се 
измерва спектъра на електромагнитното замърсяване.  

Измерената плътност на мощността в различни моменти от време е по 
посока на максималното предаване, като измерените стойности са в 

честотните диапазони MHzf 960920  и MHzf 22001900 .  
Радио областта е избрана така че да покрие GSM900 и UMTS мрежа. 

Отчитайки този спектър се определя максималното ниво на различните 
предаватели, след което изчисляваме нивото на плътността на мощността в 
точката на измерване.  

За да се определи плътността на мощността (S), когато знаем 
напрегнатостта на електрическото поле (Е) или напрегнатостта на 
магнитното поле (Н) се използват познатите математически зависимости:

  HES . ;   377

2E
S 

;  377.2HS       
Следователно, ако знаем плътността на мощността лесно ще определим 

напрегнатостта на електрическото поле: SE .377     

   
В случаите когато е необходимо определяне на напрегнатостта на 

магнитното поле във функция от плътността се използва израза: 377

S
H 
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В настоящата статия е направено измерване на стойностите на интензитета на 
електромагнитното поле в различни точки от територията на град Бургас.  Измерен са 
нивата на излъчване от мобилен телефон по време на провеждане на разговор.  

Но как стои въпроса при използването на мобилните телефони? 

В момента никой дистрибутор на мобилни телефони не дава достатъчно информация 
на потребителя, кой от апаратите с каква мощност излъчва. В техническата документация 
не се дават инструкции каква е препоръката на максимален разговор, дали не е по-добре да 
се използва хендс-фрий и т.н. Много от препоръчителните норми не се споменават изобщо 
но се очаква този пропуск да се декларира ясно с което ще се помогне за предпазване на 
малките деца. 

За установяване на нивото на излъчената електромагнитна мощност от мобилен 
телефон бе  направен запис на излъчването на телефона по време на провеждане на 
непрекъснат телефонен разговор от 5 минути. При номеронабирането мощността  на ЕМП е 
от порядъка на около -60 dBm. При натискане на бутона за избиране, телефонът се опитва 
да се свърже с GSM станцията, при което излъчената от него мощност достига стойности от 
порядъка на +10 dBm,  дори до +20 dBm в зависимост от местоположението на абоната и 
отдалечеността на обслужващата клетка. От това можем да препоръчаме, че е добре да 
държите настрана GSM-а докато изчаквате свързването с отсрещния абонат. 

Проведените изследвания показват още, че осреднените стойности за измервания период 
(15 мин) са в рамките на -51 dBm до -53 dBm, като през нощта (в същото място и 
продължителност на измерване) се понижават от 2 до 5 dBm.  В момента на измерването се 
наблюдава, че основната антената за GSM900 покриваща една от изследваните точки не 
работи, и за това нивата са от порядъка на -60 dBm. В близост до антените на излъчвателите 
електромагнитната енергия е с много високи стойности, но тя представлява опасност за 
обслужващия персонал на операторите, а не за населението. Мощността на излъчването е 
най-голяма между 30 до 70 м от  антената и то в конус от около 65 градуса хоризонтално и 
около 7 градуса вертикално 
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Abstract: In order to  increase metropolitan railway safety we can use several methods. Many 
fire sensors are now placed on the track ways, but a full picture of the risk of fire can be given only by 
using distributed sensing systems. Several methods are currently available for distributed sensing 
systems which use optical fiber. These include techniques based on Raman, Brillouin, and Rayleigh 
scattering. Techniques based on scattering typically employ optical time domain reflectometry and are 
limited in spatial resolution from 0.1 to 1 m. There are two principles of measuring this backscattered 
light for distributed sensing technology: OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) and OFDR 
(Optical Frequency Domain Reflectometry). 

Keywords: Brillouin, DTSS, Optical fiber, Raman, Rayleigh scattering 

 

 В тази статия се предлага метод за разпределено измерване в реално време на 
температурата в тунелите на метрото в София с използването на немодифицирани оптични 
влакна. Представени са основните принципи за реализиране на такава система на базата на 
рефлектометричен  контрол и оценка на обратно отразените светлинни сигнали в следствие на 
ефектите на Раман и Брилюен в оптичните влакна. Предлаганата технология предполага 
използването на три или четири системи, разположени в няколко метростанции – например  
"Сердика", "НДК" и "Младост 1, което ще позволи обхващането на всички метропръстени в 
столицата. Допустимата  дължина на трасето, което може да бъде контролирано от системите е   
около 10 км във всяка посока. Това е достатъчно за пълното покритие на  метродиаметър I, II  
III. Системата може да помогне за предварително оповестяване при  наличие на опасност във  
всички случаи на пожар. 
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Освен като основен носител на информация в телекомуникациите, оптичните влакна намират все 
по-голямо приложение в много други сфери на техниката.  Влакната могат да бъдат използвани в 
медицината – например в хирургията и стоматологията; в промишлеността -  автомобилостроенето, 
самолетостроенето и  други области, където няма пряка видимост.  

В статията се разглежда възможността за използване на OTDR технологията в комбинация със 
спектроанализа за създаване на апаратура за измерване на физични величини. Представен е принципът 
на OTDR и идеята за комбинирането му със спектрални филтри за отделяне на специфични спектрални 
ленти светлина с цел последващ анализ.  

Отчетено е предимството на принципа на разпределени измервания пред стандартните технологии 
за измерване на физични величини.  

Направен е преглед на основни технологии за изготвяне на сензори с оптични влакна 

 - чисто влакнест сензор - при чисто влакнестият сензор влакното играе ролята и на сензора и на  
преносителя на оптичния сигнал. Основният метод на измерване е на принципа на OTDR в комбинация 
със спектроанализ.  

 - хибридна технология - при хибридната технология, влакното е само пасивен преносител на 
оптичния сигнал, а въздействието се осъществява върху сензор, който променя оптичните си 
характеристики под влияние на различни външни въздействия.  

- чисто влакнест сензор. Анализиран е  принципът за използване на оптичната рефлектометрия за 
разпределени измервания 

 

 

Направени са предложения и съответните изводи:  

 Устойчивостта на връзката между величините  температура и налягане и нелинейните ефекти на 
Раман и Брилюен дава възможност за реализиране на методи за разпределено измерване. 

 Качествата – разделителна способност, бързодействие, точност и акуратност на измерването са 
зависими основно от разделителната способност на и бързодействието на измервателната апаратура. 

 Показаните резултати доказват предимствата на метода пред стандартните методи за измерване 
на температура. 

 Методът има много голямо приложение при необходимост от познаване на цялата температурна 
картина на дълги трасета, труднодостъпни зони или площи като тунели, газопроводи, електро преносната 
мрежа, нефтодобивна и нефтопреработването, пренос на опасни течности и газове, язовирни стени и 
много други.  
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С разработването на оптичните влакна, стана възможно да се развие едно ново 
направление в измервателната техника. Това е областта на разпределените измервания на 
физични величини. Най-общо, използуването на оптичните влакна в измервателната 
техника се основава на два модела – чисто влакнест сензор и хибридна технология.  При 
чисто влакнестият сензор влакното играе ролята и на сензора и на  преносителя на оптичния 
сигнал. Основният метод на измерване е на принципа на OTDR – оптична рефлектометрия във 
времевата област. При хибридната технология, влакното е само пасивен преносител на 
оптичния сигнал, а въздействието се осъществява върху сензор, който променя оптичните си 
характеристики под влияние на различни външни въздействия. 

Съществуват различни технологии за измерване на температура, всяка от които се 
базира на измерване на изменението на други физични свойства, променящи се под 
въздействието на температурата; –термодвойки; –живачни и спиртни термометри; –механични 
термометри; –електромеханични термометри; –дифракционна решетка на Браг вградена в 
оптичното влакно и много други. 

В статията са представени двата модела за измерване.  Направено е сравнения 
между тях, като са изтъкнати предимствата на разпределения метод на измерване. 

Изводи: Разпределеното 
измерване на температура предоставя 
нови възможности в областта на 
измервателната техника; Технологията 
е приложима навсякъде, където е 
необходим прецизен контрол на 
температурата,  следенето на голем 
брой зони по дълги трасета или големи 
участъци;  Технологията позволява 
монтирането на сензори (оптични 
влакна) с изключително малък обем, 
независими от електрически и 
магнитни смущения;  Възможен е 
контрол на голям брой трасета от една 
контролна точка; Методът намира 
приложение в контролирашата, 

охранителната, противопожарната техника и др.  

 

Фиг.3   Промяна на дължината на вълната на отразеният 

сигнал при промяна на опън или напречен натиск  върху 

влакното в мястото на решетката на Браг. 
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В тази статия  се прави предложение за нов метод на измерване на отразените сигнали в 
следствие ефекта на Брилюен (BS) и на ефекта на Раман (RS) в оптични влакна. В следствие на 
този метод се предполага, че ще бъде възможно да се подобри точността на измерването, като 
се намали изискването за много висока чувствителност на измервателната апаратура, която 
нормално би-трябвало да бъде  от порядъка на  -80 dB.  

Направено е сравнение на двата ефекта BS и RS. Предложено е да бъде използван 
режим на Стимулирано раманово отражение. Това е един възможен вариант за  увеличаване на 

отразената мощност при RS е 
достигането на стимулирано Раманово 
отражение, при което мощностите на 
отразеният сигнал стават значително 
по-големи.  

На база на направеният анализ 
се правят съответните изводи и 
предложения. 

Изводи:  Съществува 
възможност при определени нива на 
входните мощности в двта края на 

влакното да се използува усилващият ефект на AntiStocks компонентата на напомпващият 
лазерен източник в далечният край на оптичното влакно, в следствие на което да се повдигне 
общият полезен сигнал с около 10 dB. Това е предпоставка за подобряване на точността при 
разпределените измервания. 

Предложение за избор на влакна за оптични сензори: При DTS е възможно 
използването на всяко нормално немодифицирано оптично влакно.  При изграждане на системи 
за разпределено измерване на температура с дължина до 10-12 km трябва е да се използуват 
многомодови влакна при дължина на вълната 1064 nm. Това гарантира точност на измерването 
до 0.01-0.02Со и разделителна способност от около 1 m.  При по-дълги линии е удачно да се 
премине на дължина на вълната 1550 nm отново с използуването на многомодово влакно. При 
по ниското затихване се достигат подобни резултати при дължини до около 15-16 km. За по-
големи дължини е подходящо да се използуват едномодови оптични влакна при дължина на 
вълната 1550 nm. 

Спектрална плътност на отразените 

сигнали в следствие на BS и RS 
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 В статията е предложен метод за повишаване на разстоянието на провеждане на 
разпределени измервания с помощта на оптични влакна, базиран на OTDR рефлектометрия в 
комбинация със спектроанализ. Предложението е да се използва напомпващ лазер на дължина 
на вълната, при която една от Stocks лентите съвпада със спектралната лента  на основното 
лъчение. 

При DTS е възможно 
използването на всяко 
нормално немодифицирано 
оптично влакно.  

При изграждане на 
системи за разпределено 
измерване на температура с 
дължина до 10-12 km трябва 
е да се използват 
многомодови влакна при 
дължина на вълната 1064 
nm. Това гарантира точност 
на измерването до 0.01-
0.02Со и разделителна 
способност от около 1 m.  

При по-дълги линии е 
удачно да се премине на 
дължина на вълната 1550 

nm отново с използването на многомодово 
влакно. При по ниското затихване се 
достигат подобни резултати при дължини 
до около 15-16 km.  За по-големи дължини 
е подходящо да се използват едномодови 
оптични влакна при дължина на вълната 
1550 nm.  

Тип на влакното 

Затихване при дължина на 
вълната:  

1064 nm  1550 nm  

Мултимодово 1 dB/km 0.7 dB/km 

Едномодово  0.3 dB/km  0.2 dB/km  

 

Примерна схема за провеждане на DTS измерване с 
използването на RS 
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В статията се прави анализ на параметрите на обратно разсеяните светлинни 
сигнали в оптичните влакна, които се пораждат в следствие на нелинейните ефекти на 
Брилюен и Раман. Прави се оценка на възможността да се използва промяната в 
количествените и качествените характеристики на тази обратно разсеяна светлина за 
извличане на информация относно промяна на определени физични величини – 
налягане върху влакното, локална температура около него, вибрации, компресия и др.  

Освен като основен носител на информация в телекомуникациите, оптичните 
влакна намират все по-голямо приложение в много други сфери на техниката.  

Обратно отразената светлината, която се поражда, е на различна дължина от тази 
на основният поток в следствие на прехвърляне на светлинна енергия от основната 
вълна на две други дължини на вълните. Както при ефекта на Раман, така и при ефекта 
на Брилюен породените светлинни вълни се състоят от два компонента наречени Stocks 
и Anti-Stocks компоненти. Те са разположени симетрично в по-ниската и по-високата 
област на едно и също отстояние по отношение на основната дължина на вълната, 
която ги поражда. Stocks вълната се намира на по-голяма дължина на вълната, а Anti-
Stocks вълната на по–ниска дължина, по отношение на основната дължина от която са 
породени.  

Доколкото дължините на вълните получени в следствие ефектите на Раман и 
Брилюен са различни, всяка от компонентите и на двата ефекта има различен цвят. 
Физиката на процеса е следната. При увеличаване на температурата отразеният сигнал 
в следствие на двата нелинейни ефекта променя както своята мощност, така и своята 
честота. Едновременната детекция на промяна и на двете величини е сигнал за промяна 
на температурата на влакното. Ако това измерване се направи в подходящо време след 
пускането на измервателният импулс, то по промяната можем да съдим за промяната на 
температурата на влакното на точно определено разстояние от източника на сигнала. 
Ако промяна има само на честотата на отразения сигнал – то става дума за промяна на 
натиска върху влакното. 

Прави се изводът, че в  комбинация с метода на разпределено измерване във 
времевата област един такъв подход би бил изключително полезен за реализация на 
различни видове измервателна апаратура. 
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Схеми, използвани  за анализа и създаването на алгоритъма, базиран на  положението на земята спрямо слънцето 

 
 

В    статията  се  разглежда  възможността  за  повишаване  на  ефективността  от  добива  на 
електроенергия  от  фотоволтаични модули  и  съответно,  съкращаване  на  срока  на  възвращаемост  на 
инвестициите при малки автономни системи за захранване на обекти с неголяма консумация. 

 
Обект на разработката 
Това са фотоволтаични модули предназначени за захранване на обекти с консумация до 5 KW. 

Това обикновено  са модули,  които  се монтират на обекти,  разположени на  труднодостъпни места – 
острови,  високо  в  планината  или  на места,  където  е  трудно  да  бъдат  електрифицирани  стандартно. 
Начини  за  повишаване  на  ефективността  на  системата  са  ‐  прецизно  следене  на  температурата  на 
фотоволтаичните  елементи;  разработка  и  използване  на  слънцеследяши  системи  за  оптимално 
оползотворяване  на  слънчевата  енергия;  акумулиране  на  излишната  енергия  при  автономните 
системи. 

 
Предмет на разработката 
В статията е предложен алгоритъм за двукоординатно следене с минимални изисквания към 

обема  на  използваните  данни,  записани  в  паметта  на  управляващ  микроконтролер.  Наличието  на 
данни  за  ‐  часът  или  ъгълът  на  изгряване  и  залез  на  слънцето;  продължителността  на  деня  в 
съответният  ден  от  годината;  дневната  деклинация  за  определена  точка  от  земната  повърхност  ни 
позволява  да  създадем  независим  алгоритъм  за  двукоординатна  ориентация  на  фотоволтаичен 
елемент към слънцето. 

В зависимост от точността на ориентиране на панелите броят на използваните изходни данни 
може да варира, но той е изключително малък.  

Например  –  в  2,5KB  памет  могат  да  се  запишат  данните  за  дневната  деклинация,  за 
продължителността  на  всеки  един ден  в  годината;  ъглите  или  часовете  на  появяване и  скриване на 
слънцето за всеки календарен ден; необходими са още само няколко байта за географската дължина и 
ширина на позицията и системата може да работи автономно.  

За въртене в хоризонтална посока, може да се използва аналог на часовников циферблат, но 
разграфен не за 12, а за 24 аса, като въртенето става с равномерна скорост 15 градуса в час. 

На  базата  на  тези  опорни  данни  е  предложено  да  бъде  създаден  автономен  алгоритъм  за 
двукоординатно  следене  на  слънцето,  с  помощта  на  който  добивът  на  електроенергия  от 
фотоволтаичен модул може да се увеличи значително.  
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В статията се докладват резултати от проучване свързано с анализ на 
възможностите за създаване на система за симулация на разпространението на 
светлинната енергия по оптична линия. За да бъде създадена такава стимулационна 
софтуерна програма е необходимо тя да бъде обезпечена с набор от устройства, които 
да симулират работата на реални устройства използвани при създаването на една 
реална оптична линия. Например това са оптични влакна, разклонители, модулатори на 
оптична мощност, усилватели, генератори и много други.  

В конкретната статия се разглеждат принципите за софтуерна симулация на 
оптичен модулатор. Оптически модулатор – това е устройство, което позволява да се 
манипулират параметри на светлината. За създаването на една система за симулация на 
разпространението на светлинната енергия за целите на телекомуникациите е 
необходимо да се познават в подробности всички елементи на комуникационната 
линия. Модулаторите са един от основните елементи в тези линии, които осигуряват 
превръщането на светлинната енергия в информационен поток. За целите на оптичните 
комуникации обикновено се манипулират светлинни лъчи, например лазерен лъч. В 
зависимост от това,  кой параметър на  светлината се управлява, модулаторите се 
разделят на модулатори на интензитет, модулатори  на  фазата, модулатори на 
поляризацията и др.  

Разгледани са различни видове модулатори и е предложен модел за софтуерното 
им симулиране.  
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Пояснения към статията 
 
Оптически модулатор – това е устройство, което позволява да се манипулират параметри на 

светлината. За създаването на една система за симулация на разпространението на светлинната енергия 
за целите на телекомуникациите е необходимо да се познават в подробности всички елементи на 
комуникационната линия. Модулаторите са един от основните елементи в тези линии, които осигуряват 
превръщането на светлинната енергия в информационен поток. За целите на оптичните комуникации 
обикновено се манипулират светлинни лъчи, например лазерен лъч. В зависимост от това,  кой 
параметър на  светлината се управлява, модулаторите се разделят на модулатори на интензитет, 
модулатори  на  фазата, модулатори на поляризациата и др.  

Статията е част от поредица изследвания проучващи възможността за създаване на 
математически и програмен модел на работа на един минимален набор от реални устройства във връзка с 
идеята за създаване на софтуерен симулатор на работата на оптична телекомуникационна линия. 

 
В статията са предложени идеи за създаване на симулационни  модели на най-популярните 

устройства за външно модулиране на параметрите на оптичен сигнал 
 
Това са : 
- електро абсорбционен модулатор; 
- модулатор на Макс-Зендер; 
- амплитуден модулатор; 
- фазов модулатор; 
- честотен модулатор. 
 
Освен математически модел се предлагат и допълнителни параметри, които определят режима 

на  работата на едно такова устройство в случаите, когато то участва като елемент в система за предаване 
на информационен сигнал по оптично влакно. 

 
 

 



42. Ангел Тошков, Изследване на някои неосновни загуби в оптичните влакна, НКМУ - 
Присъединяването на България към Европейския съюз – предизвикателства, проблеми, 
перспективи, Бургас, БСУ, 2006, ISBN, Том 3, стр. 311-319 

 

 

В тази статия се прави анализ на загубите от микро и макроогъвания в оптичните 
влакна.  Това изследване  е част от по-голям комплекс от изследвания, разработени като 
упражнения за студентите, изучаващи дисциплината „Оптични комуникации”. Упражненията 
са разработени с цел, в процеса на обучението за проектиране на оптични влакна, студентите да 
се запознаят с техните основни параметри, характеристики и особености. Посредством  тези 
упражнения те се научават анализират влиянието на отделните входни параметри върху 
изходните параметри на влакната. Това води до качествено повишаване на нивото на обучение 
по дисциплината. 

За няколко вида оптични влакна са пресметнати стойностите на загубите от микро и 
макроогъвания в определена, предварително дефинирана спектрална област – тази на втори и 
трети оптичен прозорец. Резултатите са представени в графичен вид и са подложени на анализ. 
Анализът е направен с цел да се направи връзка между зависимостта на тези загуби от входните 
(конструктивните) параметри на влакното. 

 Направени са изводи и заключения някои от които са:  

 Дори при този неголям брой експерименти, лесно може да забележим, че увеличаването 
на диаметъра на ядрото стойността на загубите от микроогъвания рязко нараства. При 
неподходящо подбрани коефициенти  на пречупване  на обвивката и  ядрото на  
влакното,  и  при неподходящо подбрани  конструктивни параметри, това влакно става 
практически неизползваемо. 

 При прекалено намаляване на радиусът на влакното, загубите от макроогъвания 
нарастват значително, което води до същият ефект - невъзможност за използване на 
влакното. 

 Резултатите от представените  графични  зависимости  на кратко биха могли да 
бъдат представени така: 

 Загубите от макроогъвания рязко се увеличават, когато радиусът на ядрото на 
едномодово оптично  влакно  със  стъпален  (радиално-стъпален)   профил  на 
коефициента на пречупване намалява под 3.5 μm. 

 Това увеличение се проявява много силно при големите дължини на  вълните над 1,5 
μm- или около третият оптичен прозорец) 

 Нивото на загубите от микроогъвания при оптични  влакна със стъпално- радиален 
профил на коефициента на пречупване се намира в приемливи граници при радиус на 
ядрото под 7 μm. 

 Когато радиусът на  ядрото R  стане под 5 μm  загубите от микроогъвания практически 
могат да се пренебрегнат. 



43.   Anton Sl. Georgiev, Angel Z. Toshkov, Application of Bayesian Techniques to Reliability Prediction of the 
Structural Elements of the Electronic Apparatus, TEHNONAV 2006, Ovidius University premises in Constanta, 
Romania, 19-21 May 2006, ISBN 973-614-307-4, p.p. 445-449 

 

Извеждането на прогнозни резултати, относно вероятността за отказ на едно електронно изделие в процеса на 

неговата експлоатация е от изключителна важност по отношение на вложените средства в елементи за резервиране и 

повишаване на надеждността на неговата работа.  Използването на метода на Бейс ( или Байес) става на базата на 

предположението, че събитието по отказ вече е настъпило. Търсейки условната вероятност на събитията, формулата или 

формулите на Бей се отнасят за определяне на вероятността апостериори или след провеждане на опита. Извеждането на 

тези формули не представлява особена трудност, имайки в предвид, че това става на базата на предварително 

дефинирани условия и дефинирана пълната вероятност за отказ, като произведение от събития, които участват във  

формула за пълната вероятност на отказ. Единствената особеност тук е, че е необходимо отказ да настъпи тогава и само 

тогава, когато настъпва едновременно с едно и само едно случайно събитие (хипотеза), принадлежащо на пълната група 

събития, водещи до отказ на системата. Получените резултати по метода за оценка на отказоустойчивост на електронни 

изделия базиран на концепцията на Бейс са подходящи за използване в инженерния дизайн и проектиране на електронни 

изделия с подобрена  отказоустойчивост.  
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В статията е предложен метод за изчисляване  на стойностите на  първичните и 
вторичните параметри на симетрични съобщителни кабели на базата на 
експериментално измерени комплексни  съпротивления по метода „Празен ход  - късо 
съединение”.  Методът е подходящ за определяне на тези параметри за дължини на 
кабелните линии между 300 и 2000 метра, което го прави особено подходящ за 
проверка на първичните и вторичните параметри непосредствено в процеса на 
производство.  

Статията е чисто теоретична и предлага решение на казуса 

th l =  Z

Z 0

 =  Z

Z0

 е 2j
0 

  =  Tej, 
 
Намерените решения относно реалната   и имагинерната   част на 

константатта на разпространение    

 = 2T1
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Arcth
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дават възможност предложеният метод да намери практическо приложение, чрез 
последващо извеждане на изрази за изчисляване Zw и на първичните параметри на 
симетрични кабелни вериги. 
  

 

 



45. А. Тошков, „Ethernet в оптичните мрежи”, Бургас, БСУ, 2011, Изд. „Онгъл”, Варна 
 

 

доц. д-р Ангел Захариев Тошков 
 
ETHERNET В ОПТИЧНИТЕ МРЕЖИ  
 
Рецензент:  проф. дтн Андон Димитров Лазаров 
 
ISBN № 978-954-9370-75-1 
 
2011 г. 
 

Учебникът "Ethernet в оптичните мрежи" е предвиден за студентите обучаващи се 
в направления  „Комуникационна техника и технологии”, „Компютърни системи и 
технологии” и „Информатика и компютърни науки”. Включените материали са 
необходими и при изучаването на няколко дисциплини в бакалавърския и магистърския 
курс на обучение. Предвидено е учебникът да се използва и от специалистите, 
обучаващи се в квалификационните курсове по проектиране и изграждане на 
комуникационни и оптични мрежи. Учебникът е разработен съгласно одобрените 
учебни програми в „Център по информатика и технически науки” към БСУ – Бургас.  

Представени са стандартите “Ethernet” и приложението им в оптичните 
комуникации. 

 

Съставен е от следните основни глави: 

 

Етернет в оптичните мрежи  

Мрежи Ethernet Fast Ethernet 

Мрежи Gigabit Ethernet (стандарти I EE Е 802.3z и 802.3ab)  

Основни устройства за изграждане на оптични мрежи тип Ethernet 

Gigabit Ethernet технология 

Проектиране на мрежа в рамките на колизионен Ethernet домейн 

Multi Gigabit Ethernet – l0GbE, 40GbE и l00GbE 

Примери за реализация хибридна мрежа по кръгова топология 

 

 



46.   А. Тошков, “Практикум по интернет комуникации”, Бургас, БСУ, 2011, „Онгъл”, Варна. 
 

 
 
Ангел Тошков 

Практикум по интернет  комуникации 
(Учебно помагало) 

 
ISBN №: 978-954-9370-74-4 
Бургас – 2011 г. 
 

 

Учебникът има за задача да помогне при създаването на практически умения на 

студентите в първи курс за използване на  приложения за осъществяване на 

комуникации в Интернет и Интранет.  

Основна цел на помагалото е да формира знания у студентите за използване на 

комуникационни средства в Интернет и Интранет.  

 използва основните приложения и търси успешно информация в Интернет; 

 има основни понятия относно комуникационните принципи на глобалната мрежа; 

 създава и публикува информационни WWW сайтове; 

 познава принципите на изграждане и управление на FTP, WWW , Telnet и e-mail 
сървъри; 

 изгражда локални връзки за комуникация между потребителите в една група или 
мрежа; 

 избира средствата за реализиране на връзката, в зависимост от потребностите на 
участниците в обмена; 

 да настройва и управлява приложения за комуникация между потребители. 

 

 

Акцентира се върху създаването на WWW сайт, публикуването му в Интранет и 

Интернет. Разглеждат се различни комуникационни средства за публикуване на готов 

сайт. Разглеждат се  и принципите за  изграждане на комуникации между затворени 

групи потребители, изграждането на локални групи за chat, messages и file transfer на 

базата на комуникационни сървъри и без използване на такива. Разглеждат се средства 

за  управление на домейни, основни правила за използване, начини за създаване на 

локални копия на WWW страници, актуализация и поддържане и др. 



47. А. Тошков, Проектиране и изграждане на оптични мрежи, Бургас, БСУ, 
2011, „Онгъл”, Варна. 

 

доц. д-р Ангел Захариев Тошков 

Проектиране и изграждане на оптични мрежи  

Учебник 

 

Рецензенти: проф. дтн Андон Димитров Лазаров 

проф. д-р Димитър Владимиров Македонски 

 

ISBN № 978-954-9370-77-5 

2011 г. 

 

Учебникът "Проектиране и изграждане на оптични мрежи" е разработен съгласно 
одобрените учебни програми в Центъра по информатика и технически науки (ЦИТН) 
към Бургаски свободен университет (БСУ) – Бургас по плана на центъра за 2011 г.  

 

Предвидено е да се използва за нуждите на студентите в БСУ обучаващи се в 
направление Комуникационна и компютърна техника.  

 

Подбраният материал е съобразен с учебната програма на специалистите, обучаващи се 
в курсовете за придобиване и повишаване на квалификацията при проектиране и 
изграждане на оптични мрежи, провеждани в Бургаски свободен университет. 

 

Информацията, която ще намерите тук е подходяща и за всички, които биха проявили 
интерес към практическата страна на изграждането на оптични комуникационни 
мрежи. 

 

Книгата съдържа следните основни части:  
 
 

Елементи и устройства за изграждане на оптични мрежи.  

Основни правила при проектиране на оптични кабелни линии  

Основни правила при изграждане на оптични кабелни мрежи  

Основни правила за изграждане на оптична кабелна линия в канална мрежа 

Основни правила за изграждане на оптична кабелна линия в участъци без канална 
мрежа 

Свързване на оптичните кабели при изграждане на оптична кабелна линия 

Основни правила при монтаж на кабелни линии в подземната телефонна тръбна мрежа. 



48.    А. Тошков, Д. Минчев, Въведение в компютърната техника, Електронен лекционен курс, 2010 г. 
БСУ, http://students.bfu.bg/moodle/course/view.php?id=163 

Презентационен лекционен курс по дисциплината „Въведение в компютърната техника”.  

 

Лекционният курс във вид на презентация на PowerPoint Достъпен е на 
http://students.bfu.bg/moodle/course/view.php?id=163. Лекционният курс и част от примерите за 
самостоятелна работа са разработени е от доц. д-р А. Тошков, БСУ - Бургас.  Пълният 
лекционен курс във вид на . docx ( Microsoft Word 2007)  се предоставя на студентите по време 
на лекциите. По-голямата част от примерите за самоподготовка за разработени от гл. ас. 
Димитър Минчев след съгласуване с титуляра на дисциплината доц. А. Тошков. 

 
Електронният курсът съдържа четири секции със  следните теми: 
 
1. Материали за самоподготовка за изпита. 
 Учебна програма и конспект за изпит по дисциплината. 
 “Въведение в компютърната техника” - Анотация. 
 Тема 1 - Кратка история на развитието на изчислителните техники . 
 Тема 2 - Изчислителните машини. 
 Тема 3 - Устройство на съвременните компютърни системи. . 
 Тема 4 - Принцип на работа на микропроцесорна система. 
 Тема 5 - Основни архитектури при изграждане на микропроцесорна система . 
 Тема 6-1 Периферни интерфейси и периферни устройства. 
 Тема 6-2 Периферни интерфейси и периферни устройства. 
 Тема 7 - Бройни системи. Двоична аритметика . 
 Тема 8 - Представяне на информацията. 
 Тема 9 - Логически основи на компютърна система.  
 
2. Microsoft Small Basic 
 Полезни ресурси  
 Официален уеб сайт. 
 Ръководство  за работа със Small Basic -  PDF-формат. 
  
3. Примери  за упражнения и самоподготовка.  
Здравей свят. 
Намиране на корените на квадратно 
уравнение. 
Конвертор: Фаренхайт - Целзии. 
Четно / нечетно число. 
Демонстрация на безусловен преход. 
Програма намираща числата на Фибоначи. 
Намиране на непeрово число e. 
Демонстрация на графичен прозорец. 
рисуване на линии с различни дебелини. 

Триъгълници и фрактали. 
Откриване на просто число. 
Масиви демо. 
Работа с масиви. 
Работа с файлове. 
Запис във файл. 
Събития с мишката. 
Събития с мишка и клавиш. 
Управляващи клавиши. 

  
 
4. Курсови проекти 
 Задание за Курсов проект. 
 Шаблон на Курсов проект. 
Задания: 

Задочно обуение  
Редовно обучение 
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Практикум	по	интернет	комуникации	‐	Ръководство	за	самостоятелна	
подготовка	на	упражненията		
 
Лекционният курс във вид на учебно помагало представено като книга във PDF формат. 
Лекционният курс е разработени е от доц. д-р А. Тошков, БСУ - Бургас.  Пълният 

лекционен курс във вид на . docx ( Microsoft Word 2007)  се предоставя на студентите по време 
на лекциите от 2006 г. насам.  

 
Електронният курсът съдържа две  секции със  следните теми: 

 
1. Секция - Помощни материали за самоподготовка: 

 
a. Практикум по интернет комуникации - Ръководство за 

самостоятелна подготовка на упражненията. 
b. Задание за курсова задача. 

2.  Секция - Допълнителни ресурси за провеждане на упражненията и 
самостоятелна работа: 

a. Web Studio - официален сайт; 
b. FileZilla, Client-Server - Официален сайт; 
c. LiteServe - Официален сайт – WWW; 
d. FTP Server – софтуер;  
e. Mail Server– софтуер;   
f. Telnet Server– софтуер. 
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Електронен лекционен курс, 2010 г. БСУ,  http://students.bfu.bg/moodle/course/view.php?id=185 

 
Лекционен курс по дисциплината „Възобновяема енергия. Вятърни генератори 

фотоволтаици и други”. 
 
Курсът съдържа 20 въпроса, предлагащи допълнителна информация към основният лекционен 

курс. Подредени са тематично по изпитния конспект и обхващат целия лекционен курс. Темите са  
разработени като PDF файлове. Целият курс в електронен вариант е разработени са от доц. А. Тошков. В 
част от въпросите от 12 до 19 са използвани материали, предоставени от доц.  П. Рахнев. Курсът подлежи 
на постоянна актуализация, обновяване и допълване.  Пълният лекционен курс във вид на . docx ( 
Microsoft Word 2007)  се предоставя на студентите по време на лекциите.  

 
Курсът в електронен вариант съдържа три секции със следните материали: 

Секция 1. Основни материали 
Анотация. 
Учебна програма по EN 555 - Възобновяема енергия. вятърни генератори, фотоволтаици и други.. 
Въпрос 1. Видове източници на енергия. въведение 
Въпрос 2. Невъзобновяеми енергийни източници. 
Въпрос 3. възобновяеми енергийни източници. общи характеристики. 
Въпрос 4. Енергия добивана от водата. 
Въпрос 5. Видове хидроенергийни системи. устройство и принцип на работа.. 
Въпрос 6. Енергия добивана от вятъра. 
Въпрос 7. Видове ветрогенератори. устройство и принцип на работа.. 
Въпрос 8. Условия за добиване на енергия от вятъра в България.  Ветрови зони. . 
Въпрос 9. Има ли достатъчно вятър в България за промишлен добив на електроенергия. 
Въпрос 10. Енергия добивана от слънцето.. 
Въпрос 11. Условия за добиване на енергия от слънчева радиация в България. енергийни зони в 

България. 
Въпрос 12 - Какви са начините за използването на слънчевата енергия?. 
Въпрос 13 - Какви са етапите при изграждане на фотоволтаична централа?. 
Въпрос 14 - Еквивалентна схема на слънчева батерия. 
Въпрос 15 - Ефективност на преобразуването на слънчевата енергия. 
Въпрос 16 - Фотоволтаични системи. методи за определяне на оптималната работна точка на 

системата. 
Въпрос 17 - Технологии за производство на геотермална енергия. 
Въпрос 18 - Добив на енергия от биомаса. 
Въпрос 19 - Енергия от отпадъци. 
Въпрос 20 - Комбинирани ВЕИ. 

Секция 2.  Като допълнителни материали към курса са включени следните видеоматериали: 
1. Принцип на работа на вятърен генератор. 
2. Как вятърната турбина генерира енергия?. 
3. Вятърен генератор с вертикална ос. 
4. Какво има вътре във вятърната турбина. 
5. Нов дизайн на вятърни турбини. 
6. Вятърна ферма. 
7. Пътят на вятърната енергия до потребителя. 
8. Принцип на работа на водна турбина на Пелтон. 
9. Принцип на работа на водни турбини на Франсис, Пелтон, Каплан. 
10. Франсис водна турбина - функциониране. 
11. Устройство и начин на работа на водна турбина на Франсис. 
12. Водна централа с турбини на Франсис. 
13. Водна централа Tres Gargantas в Китай. 
14. Използване на витлова турбина във ВЕЦ. 
15. Използване на термална енергия. 
16. Начин за използване на геотермалната енергия. 
17. Как се произвежда енергия от въглища. 
18. Как работи слънчевият панел. 
19. Електричество от топлинна енергия - Как се получава?.  

Секция 3. Други помощни ресурси към курса. 
1. Таблица за ориентировъчно пресмятане на консумирана електрическа енергия. 
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Презентационен лекционен курс по дисциплината "Компютърни мрежи и 
комуникации".  

 

Лекционният курс във вид на презентация на 
PowerPoint е разработен от доц. д-р А. Тошков, 
БСУ - Бургас.    Курсът е разработен по учебника   
"Компютърни мрежи и комуникации" савтори:  
Иван Кръстев Цонев, Станимир Стоянов Станев, 
Университетско издателство „Епископ Константин 
Преславски”, 2007 г.  

 

Курсът съдържа 12 теми, обхващащи целия 
лекционен курс. Достъпен е на 

http://moodle.bfu.bg/course/category.php?id=2. 
Темите са  разработени като разширени презентации на PowerPoint. 11 от темите, съдържащи 
254 слайда са разработени от доц. А. Тошков и 1 – Тема 12 от гл. ас. В. Германов.  Курсът 
подлежи на постоянна актуализация, обновяване и допълване. 

Електронният курсът съдържа две  секции със следните теми: 

Секция 1. Разширен презентационен курс. 

Тема 1 - Въведение в комуникационните мрежи  

Тема 2 - Еталонен комуникационен модел за свързване на отворени системи (OSI).  

Тема 3 - Комуникационен сценарий на OSI  

Тема 4 - Функции на слоевете. Функции на физическия слой.   

Тема 5 - Функции на каналния слой в OSI.  

Тема 6 - Функции на мрежовия слой в OSI  

Тема 7 - Функции на слоевете от висок ранг в OSI  

Тема 8 - Локални мрежи  

Тема 9 - Безжични локални компютърни мрежи. МОС  

Тема 10 - Глобални компютърни мрежи   

Тема 11 - Междумрежови комуникации   

Тема 12 - Глобална световна мрежа.Виртуални частни мрежи 

 

Секция  2. Материали за семинарни упражнения. 

Упражнение №1 - задачи за изпълнение и домашна работа 
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