
Факултет: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И МЕНИДЖМЪНТ 

Катедра: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

Професионално направление: 5.3. КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА 

Специалност: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА ИНФОРМАТИКА  

Образователно-квалификационна степен: ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1.Наименование на курса: Аудио и видео компресия в комуникациите 

2. Код на курса: 05.1.6.8.34 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: трета 

6. Семестър: шести 

7. Брой кредити: 4 

8. Име на лектора: доц. д-р Кирил Алексиев 

9. Резултати от обучението за дисциплината– усвоени знания, умения, компетенции 

(цели): 

Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат теоретичните основи на 

цифрови видео технологии и комуникации, да могат да прилагат подходите, методите и 

техническите средства за анализ, проектиране и използване на новите комуникационни 

системи за разпространение на цифрови телевизионни сигнали чрез сателитни, кабелни и 

наземни радио канали.  

 

10. Начин на преподаване: лекции и практически упражнения 

 

11.Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини): 

„Висша математика 1”, „Основи на информатиката”, „Сигнали и системи”, 

„Цифрова обработка на сигнали”, „Аудио- и видео технологии” 

 

12. Съдържание на курса (анотация): 

Дисциплината съдържа: Информационни структури и представяне на цифрови  

изображения; Подобряване качеството на изображения с 2D цифрови филтри; 

Функционална схема на тракта на цифрова телевизионна система; Канално кодиране; 

Кодиране на изображения беззагуби; Кодиране на неподвижни изображения; Кодиране на 

видео-последователности; Методи за кодиране на говорни сигнали; Звуков съпровод в 

стандартите за кодиране на подвижни изображения MPEG-2 и MPEG-4  

 

13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература) 

Основна литература: 

 Fischer, W. Digital Video and Audio Broadcasting Technology: A Practical 

Engineering Guide (Signals and Communication Technology). 3 ed., Springer, 2010. 

 Reimers, U. DVB: The Family of International Standards for Digital Video 

Broadcasting (Signals and Communication Technology). Springer, 2014.  

Допълнителна литература: 

 Watkinson, J. Introduction to Digital Video. 2 ed., Focal Press, 2012. 

 Cianci, P. High Definition Television: The Creation, Development and 

Implementation of HDTV Technology. McFarland, 2012. 

 

14. Методи и критерии на оценяване: 
Дисциплината завършва с текуща оценка. Студентите отговарят писмено на отворени 

въпроси относно принципите на работа и основните параметри на системи за сигурност и 

изграждащите ги компоненти. Въпросите са съставени така, че да може да се покаже както 



усвояването на представения материал, така и възможността за по-задълбочено усвояване на 

тематиката и навлизане в проблемите разглеждани я курса на обучение. Крайната оценка се 

формира 80% писмената работа от изпита и 20% от оценката от практическите 

упражнения.  

Отличен (6) – за добро познаване на информационните източници, задълбочено овладени 

ключови и допълнителни знания и умения, осмислено и правилно разбиране на материята, 

умения за решаване на сложни задачи, собствено мислене и аргументиране на решенията.  

Мн. добър (5) – за много добре овладени ключови и допълнителни знания, осмислено и 

правилно разбиране на материята, умения за прилагане на наученото при сложни казуси и 

задачи.  

Добър (4) – за овладени ключови и допълнителни знания за решаване на казуси и задачи, но 

без да може да ги развие до самостоятелно мислене.  

Среден (3) – за усвоени ключови знания и решения на типови задачи. 
 

15. Език на преподаване: български 

 


