
Дефиниция за FMC. 

 Дефиницията за фиксирано мобилно сливане (FMC) e базирана на документите на (ETSI - 

European Telecommunications Standards Institute) и FMC ad hoc работна група: 

„Фиксираното мобилно сливане (FMC - Fixed-Mobile Convergence) е ангажирано с осигуряване на 

мрежова способност и сервизни услуги, които от своя страна са зависими от технологията на достъп. 

Това разбира се няма за предпоставка физическото сливане на мрежите, а има за цел да представи 

усъвършенстването на слетите мрежови способности и поддържащите стандарти. Това множестово от 

стандарти може да бъде използвано за предлагане на множество от последователни услуги посредством 

фиксирани, мобилни, публични или частни мрежи. Важен отличителен белег на FMC е, че позволява на 

потребителите да имат достъп до последователното множество от услуги от всякакъв фиксиран или 

мобилен терминал посредством всяка съвместима точка за достъп. Важно разширение на този принцип 

е свързано с роуминга. Потребителите би трябвало да имат възможност да преминават през различни 

мрежи и също така да могат да използват същото това множество от последователни услуги на 

посетените от тях мрежи дори когато те се намират в домашната мрежа. Тази отличителна 

характеристика е свързана с абривиетурата (VHE - Virtual Home Environment).” 

 

Причини за създаване на FMC. 

 Мотивацията, която стои зад FMC, е свързана с осигуряване на потребителите на лесно и 

привлекателно използване на услугите и даване право на доставчиците на услуги да предоставят всичко 

това с ефективни мрежи. Потребителите изискват повече удобства и поради тази причина е съставен 

следният списък от изисквания на услуги: 

 Мобилността на хората, както и нуждата да се комуникира в движение, е увеличена и затова 

има търсене на мобилните комуникации. 

 Стандартните фиксирани мрежи продължават да обслужват дома или офиса. 

 Широк обхват от услуги са включени в същата комуникационна мрежа и затова мобилната 

връзка е много важна. 

 Мобилността на терминалните устройства позволява на клиентите да използват своите 

персонални терминални устройства като например телефона си на всяко място - вкъщи, в 

офиса или дори извън граница. 

 Мобилната услуга предоставя на клиентите си общо множество от услуги, зависещи от типа 

на достъпа и местоположението. Услугите трябва да имат „същото виждане и чувстване” 

дори и в различни мрежи. 

 Личната мобилност означава достъпност, в този смисъл, че клиентът е достъпен с един 

номер, т.е. неговият личен номер да е достъпен навсякъде където се намира. Той може да 

определи няколко достъпни профила (личен, офис) и той може да си смени своите профили, 

особено когато той иска да получи своите повиквания от друг терминал. 

 

 



Операторски изисквания за фиксирано мобилното сливане. 

 Едно от ключовите изисквания, с които може да се представи визията на FMC, е сливането на 

инфраструктурата и O&M системите. Днес операторът може да осигури на клиентите си многобройни 

услуги като фиксирана линия за глас и фиксирана линия за данни до дома или офиса, мобилен глас и 

данни, мултимедия (TV и кабелна), интерактивни игри и съдържание и.т.н. За тази цел обаче 

операторът трябва основно да раздели управлението и контролните механизми за всяка услуга. 

Клиентът все още ще има отделна SIM карта за мобилност, смарт карта за кабелна или сателитна TV и 

обикновено отделни механизми за плащане на фактурата за всяка една услуга. За да осигури операторът 

сливането на услугите в една изгодна оферта, наречена “Triple play”, това изисква сливането на базовата 

мрежа (мрежовото ядро), управлението на данните и потребителските нужди вътре в мрежата. 

Еволюцията на следващото поколение мрежи и развитието на бъдещите клетъчни мобилни мрежи са 

благоприятно средство за осигуряване на техническа инфраструктура и на много възможности на 

доставчиците на услуги и мрежовите оператори да развият фиксираното мобилно сливане. 

 

Мрежи от следващо поколение (NGN - Next Generation Network) - мрежова насока на 

развитие от технически гледна точка. 

 Традиционно операторите бяха изградили множество мрежи, които да осигурят множество 

услуги за клиентите си като например: фиксирана телефонна мрежа, кабелни TV мрежи, клетъчни 

телефонни мрежи и мрежи за данни. Мрежи от следващо поколение (NGN - Next Generation 

Network) осигуряват целият този набор от функции, използвайки гъвкавото IP мрежвово ядро, което 

свързва множеството технологии на достъп. Всичко това ще осигури постоянно, стабилно и надеждно 

потребителско използване на услугите  независимо от това, какъв метод на достъп ще се използва. По 

този начин операторите ще изградят една мрежа, която може да осигури всички тези функции по един 

прост начин. NGN ядрото ще осигури поддържане качеството на услугите (QoS - Quality of Service) и 

широко разнообразие от услуги и приложения. NGN мрежата за достъп ще осигури сериозно 

управление на мобилността и рутирането на данните и също така ще подсигури това, че мрежвото ядро 

ще вижда мобилните мрежи просто като друга IP мрежа. Мобилният handover между два типа на достъп 

ще бъде безпреходен и този процес ще включва: 

 Контрол на сигурността в IP мрежата за достъп; 

 Автентификация; 

 Безпроблемно плащане за множеството технологии на достъп. 

 

LTE e първата технология, която е проектирана категорично за мрежи от следващо поколение (NGN - 

Next Generation Network) и това цялото множество от услуги ще се превърне на практика в NGN 

стандарт за мрежов мобилен достъп.  

 

 

 



Обща характеристика на LTE/SAE технологията. 

Откакто започна еволюцията на радиоинтерфейса стана ясно на всички специалисти в тази област, 

че системната архитектура ще се нуждае също от развитие и разширение. Една от основните причини за 

оптимизация на системата е услугата за пакетно превключване на информацията и в този смисъл 

високоскоростната технология за пакетен достъп HSPA показа съсвем ясно, че цялата 

радиофункционалност може много ефективно да се обедини в мрежовия възел - NodeB като по този 

начин вратата за бъдещи дискусии и преговори за развитието на нова цяла система остана отворена. По 

време на дискусиите се взе решение за развитие и усъвършенстване на нов радиоинтерфейс с развита 

системна архитектура        (SAE -  System Architecture Evolution). Графикът за крайното изпълнение на 

новата системна архитектура беше одобрен в документ 8. В него бяха включени няколко причини и 

цели за стартирането на този мащабен проект. Следните цели са поставени за развитието на този 

проект: 

 Оптимизация на услугата за пакетно превключване на информацията; 

 Усъвършенствано подпомагане за постигане на по-голяма пропускателна способност, която ще 

позволи и по-големи скорости за предаване на данните; 

 Подобрение във времето на отговор за активация и настройка на радионосителя; 

 Подобрение в закъснението на доставката на пакети; 

 Цялостно опростяване на клетъчната система в сравнение със съществуващите 3GPP и други 

клетъчни системи; 

 Оптимизирана вътрешна връзка с други 3GPP мрежи за достъп; 

 Оптимизирана вътрешна връзка с други безжични мрежи за достъп; 

Много от целите са насочени към развитие на компактната архитектура. Тази архитектура ще се 

характеризира с малко включени възли, намалена латентност и подобрена производителност. На фиг. 1. 

е илюстрирана еволюцията на 3GPP архитектурата. 

 

 

Фиг. 1. Еволюция на 3GPP архитектурата 

 



Използвана литература 

1. Беджев Б. Й., “Анализ и синтез на системи от сигнали”, Шуменски Университет “Епископ 

Константин Преславски”, гр. Шумен, 2008 г. 

2. Цонев И.К., Станев С.С, “ Компютърни мрежи и комуникации”, Шуменски Университет “Епископ 

Константин Преславски”, гр. Шумен, 2008 г. 

3. Цонев И.К, „Предаване на данни и компютърни комуникации”, Шуменски Университет “Епископ 

Константин Преславски”, гр. Шумен, 2012 г. 

4. Behrouz A. F., ”TCP/IP Protocol Suite”, “McGraw-Hill Forouzan Networking”, New York, 2009 г. 

5. Behrouz A. F., Fegan S.C., ” Local Area Networks”, “McGraw-Hill Forouzan Networking”, New York, 

2002 г. 

6. Anritsu, “LTE Resources Guide and White Paper”, “Anritsu Corporation”, UK, 2010 г. 

7. Astély D., Dahlman E., Furuskär A., Jading Y., Lindström M., Parkvall S., “LTE: The Evolution of Mobile 

Broadband”, “IEEE Communications Magazine”, vol.49, №4, 2009 г., “IEEE Communications Society”, 

pp.44 - 51. 

8. Dahlman E., Ekström H., Furuskär A., Jading Y., Karlsson J., Lundevall M., Parkvall S., “LTE Part I: Core 

network”, “IEEE Communications Magazine”, vol.47, №2, 2009 г., “IEEE Communications Society”, 

pp.40 - 43. 

9. Etemad К, Intel Corporation, “Overview of Mobile WiMAX Technology and Evolution”, “IEEE 

Communications Magazine”, vol.46, №10, 2008 г., “IEEE Communications Society”, pp.31- 40. 

10. Gessner C., “UMTS Long Term Evolution (LTE) Technology Introduction”, “ROHDE & SCHWARZ 

GmbH & Co”, München, 2002 г. 

11. Holma H., Toskala A., “LTE for UMTS – OFDMA and SC-FDMA Based Radio Access”, “John Wiley & 

Sons Ltd”, United Kingdom, 2009 г. 

12. Jiangzhou W., “Broadband Wireless Communications : 3G, 4G, and Wireless LAN”, “Kluwer Academic 

Publishers”, USA, 2002 г.  

13. Kozierok C.M., “The TCP/IP Guide: A Comprehensive, Illustrated Internet Protocols Reference”, “No 

Starch Press, Inc.”, San Francisco, 2005 г. 

14. Wang F., Ghosh A., Sankaran C., Fleming P. J., Hsieh F., Benes S. J., “Mobile WiMAX Systems: 

Performance and Evolution”, “IEEE Communications Magazine”, vol.46, №10, 2008 г., “IEEE 

Communications Society”, pp.41 - 49. 

15. Wilton A., Charity T., “Deploying Wireless Networks”, “Cambridge University Press”, UK, 2008 г. 

 




