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ИСТОРИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 Физични основи на комуникационните технологии (дейността за 

проектирането и изработването и поддържането на комуникационни системи)
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Телеграфите на Франсис Роналдс-1816 год., Шилинг- 1832 год., Морз-1837 год.,

Чарлз Уитстон и Уийлям Коок-1838 год.

Жично предаване на информация посредством електрични сигнали.

Електрическият телефон е изобретен през 1870 г и патентован през 1876 год

от Александър Бел, който се базира на работата на телеграфите  и изобретените

микрофон и говорител от Йохан Филип Райс през 1861 год. През 1878 г. и 1879 г

в Ню Хейвън и Лондон вече се предлагат телефонни услуги.  През 1915 г. е 

осъществена първата телефонна връзка на големи разстояния – между Ню Йорк и

Сан Франциско, а едва на 7 Март 1926 първият разговор от Лондон до Ню Йорк!
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ИСТОРИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 Физични основи на комуникационните технологии
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Дипол на Херц

Хайнрих Херц-1887

Създава източник и доказва съществуването на 

електромагнитните вълни.

Уравнения на Максуел – 1864 г. 

Радио (безжичен телеграф)
- 1895 - Попов

-1900 – Маркони- осъществява предаване м/у Европа и Америка. 

-1906 – Фасенден – чрез амплитудна модулация (АМ) на сигнала.

-1904-1908 – триод (триодна лампа), чрез която се осъществява АМ.

- радиото придобива широка употреба в мореплаването за предаване на данни

- бурно развитие на радиото и радиоразпръскването между двете световни войни



МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНИ

6

Преди 43 години на  3 април 1973 г, американският инженер от компанията 

Motorola, физикът Мартин Купър звъни за пръв път по мобилен телефон.

Първият мобилен телефон е модел DynaTAC. 

Тежи около1.150 кг, размерите му са 22,5х12,5х3,75 см

и в него има 2000 детайла. Акумулаторът му 

осигурява само 20-минутен разговор. 

Първият комерсиален мобифон -1979 год.



РАЗВИТИЕ НА СТАНДАРТИТЕ

5G
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High Speed Packet Access (HSPA)
= High Speed Downlink Packet Access (HSDPA)

and High Speed Uplink Packet Access (HSUPA)

, HSPA+ Evolved High Speed Packet Access

Max. rate: 337 Mbit/s in the downlink 

and 34 Mbit/s in the uplink (2010 )

1G – първата мрежа изпол-

зваща аналогови сигнали- 1979;

2G- цифрови сигнали -1991 год

на честота 900 МHz

3G-пакетно предване на данните,

с много по-висока скорост.

4G - LTE –”long term evolution”

IP-адреси, бърза връзка с 

Интернет;

5G – по-високи скорости до 

10 Gbps, скорост над 1 Gbps 

за много потребители в дадена 

клетка.

Global System for Mobile 

Communications (GSM).

Universal Mobile Telecommunication 

System (UMTS)

https://en.wikipedia.org/wiki/Evolved_High_Speed_Packet_Access


КОМУНИКАЦИОННА

МРЕЖА
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124 RF канала (channel numbers 1 

to 124) разположени на 200 kHz + 

+Предпазни ленти100 kHz = 25 MHz 

Дуплексно разстояние от 45 MHz
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ПРЕНОС НА ГЛАС/ДАННИ-2007-2011 (ЕРИКСОН)
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Смартфонът е мобилен телефон с усъвършенствана мобилна операционна 

система, която комбинира характеристики на операционна система на 

персонален компютър с други функции, полезни за мобилни или преносими 

приложения.  

Идеята да се създаде такова комбинирано устройство е от 1970, като е патен-

тована през 1974 год. Първият телефон с такива качества е IBM Simon (1994 г), 

който изпраща съобщения, факсове, електронна поща, календар и др.

Смартфонът или “умният” телефон е въведен като наименование от фирмата

Ericsson през 2000г.



РАЗВИТИЕ НА СМАРТФОНИТЕ
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2003 г

2007 год - Apple’s iPhone, нов дизайн, нов дисплей без 

клавиатура, нова епоха в мобилните комуникации.

Стив Джобс
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Концепцията за тези устройства е да замести изцяло компютрите и да ги превърне

в основно средство за достъп до интернет. Смартфоните работят с оптимизиран 

за тях софтуер, имат мощни осемядрени процесори, оперативна памет, която вече

се приближава до стойностите на лаптопите и камерите. 

Достъпът до социални мрежи, видео услуги и съхраняване на голямо количество 

на данни са абсолютно задължителни компоненти в тях. 

Какви са задължителните характеристики на смартфона на 2016?
Операционна система: Android 6.0 Marshmallow, iOS 9 or Windows 10

• тънък, лек, с метализиран корпусGeekbench 3 battery life

• 5-5.in дисплей с висока резолюция (full-HD or Quad-HD) Gorilla Glass 4

• Apple A9/Qualcomm Snapdragon 820 quad-core processor or comparable octa-core chip

• 4GB of RAM (2GB for Apple devices)

• 32GB of storage (plus microSD support for Android devices)

• Fingerprint scanner,  Bluetooth 4.2

• 12Mp-plus primary camera with dual-tone flash, optical image stabilisation, laser autofocus 

• 5Mp selfie camera

• 4G LTE 

Samsung Galaxy S7edge,LG G5,Nexus 6P, iPhone 6s Plus,HTC 10,Huawei P9



ЧЕСТОТНИ ЛЕНТИ ЗА 4G LTE
ITU EUROPE- 1800 MHZ, 2.6 GHZ, 3.5 GHZ

US- 700 MHZ, 900 MHZ, 1.7 GHZ, 1.9 GHZ, 2.5 GHZ
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ШИРИНА НА ЧЕСТОТНАТА ЛЕНТА НА 4G -
LTE
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Честотна лента на канала     BWchannel (MHz) Брой на Ресурсни Блокове  (NRB)

1.4 6

3 15

5 25

10 50

15 75

20 100

Макс-Телеком, М-тел, Виваком, Булсатком, Telenor

– са закупили лицензи за ЛТЕ на 1800 MHz

GSM1800



ОБЕДИНЕНИЕ НА НОСЕЩИТЕ ЧЕСТОТИ В ЧЕСТОТНА

ЛЕНТА-20 MHZ
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на всеки 15 kHz-1 подносеща

LTE технологията използва много подносещи честоти (OFDMA) и няколко 

предавателни и приемни антени (MIMO).



MIMO –ТЕХНОГИИ В АНТЕНИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ И

ПРИЕМАНЕ
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Feature Parameter

Frequency band 2570-2620MHz

RF bandwidth 5,10,15,20MHz

Instantaneous bandwidth 20MHz

Active antenna gain 57dB

Noise figure 2.6dB

Multi-input Multi-output 
(MIMO)

Up to 8x8

Polarization of radiations Dual-polarization

4x2 Antenna gain (passive) 16dBi

Horizontal beam-width (3dB) 30°

Vertical-width (3dB) 15°

Tilt range ±18°

First sidelobe suppression 15dB

Supply voltage +28V

Power consumption 330Watt

Weight 16kg

Dimensions
(Antenna cover not included)

846x230x200mm

Measured Parameters
Measured Results
@30dBm, 20MHz Channel 
Bandwidth

Peak Power (C.W.) +44dBm

ACLR @ 30dBm ‹= -44.5dBc

Drain Efficiency @ 30dBm 4.6% @ 30dBm o/p

EVM @ 30dBm - 64QAM ‹= 1.9% @ 30dBm o/p

PA measured results-LT

Adjacent Channel Leakage power Ratio 

(ACLR)

EVM is a measure of signal quality, which is a

function of noise, interfering signals, nonlinear 

distortion and the load of the radio
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COUPLED MONOPOLES, PIFA+SLOT=ШИРОКОЛЕНТОВИ АНТЕНИ
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КАК ДА СЕ УВЕЛИЧАВА КАПАЦИТЕТА НА КАНАЛА?
20

Три начина за увеличаване

на капацитета на канала:

-създаване на мрежа от микро-

и пикостанции (сумиране  на

трафика)

-разширяване на честотната 

лента В (ограничен от ITU)

-намяляване на SINR чрез

нови техники на предаване 

(МИМО)

развитие на LTE стандарта!

Voice over IP (VoIP)-възможност

за предаване на гласови данни

като пакети.

В-ширина на честотната лента

(b/s)



КАК Е ПОДОБРЕНА СИСТЕМАТА НА GSM В LTE МРЕЖИТЕ?
21

evolved packet system (EPS)

LTE



АРХИТЕКТУРА НА LTE МРЕЖА
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PDN Gateway (P-GW) - allocates IP addresses to the UE, as well as QoS enforcement and flow-based charging

according to rules from the PCRF, and performs filtering of IP packets into the different QoS-based bearers;

Policy Control and Charging Rules Functions (PCRF) – filtrate IP packets in according to the ruling series data

from it. It check Policy and Charging Control (PCC) and has information about QoS (Quality of Service);

Serving Gateway (S-GW) -Downlink packets that arrive from the external Internet CE are buffering temporarily in

the S-GW, as determine a location of the UE, and establish the link to it. It serves as the local mobility anchor for

the data bearers when the UE moves between eNodeB.

Home Subscriber Server (HSS) - store and processes specific user information (subscription, authentication and

security database of users). It contains the subscription-related information (subscriber profiles), performs

authentication and authorization of the user, and can provide information about the subscriber's location and IP

information.

Mobility Management Entity (MME) - core network that exchanges information with UE. MME management the

media perform procedures for checking the authentication to verify the validity of the UE and the allocates

temporary identities of the UE

packet data network 

(PDN)

https://en.wikipedia.org/wiki/User_profile
https://en.wikipedia.org/wiki/Authentication
https://en.wikipedia.org/wiki/Authorization
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РЕСОРСНИ БЛОКОВЕ

 1 кадър е 10ms 
 10 подкадри

 1 подкадър е 1ms 
 2 слота

 1 слот е 0.5ms 
N –ресорсни блока
[ 6 < N < 110]

 Всеки ресорсен блок е
0.5ms и съдържа 12 
подносещи



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Благодаря за вниманието


