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ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА ИНФОРМАТИКА  

БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРЪСКВАНЕ 

Образователно-квалификационна степен: ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1. Наименование на курса: ОПТИЧНИ И КАБЕЛНИ СИСТЕМИ 

 2. Код на курса: 01.1.4.5.21 

 3. Вид на курса: задължителен 

 4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: втора 

6. Семестър: четвърти 

7. Брой кредити: 6 

 8. Име на лектора: гл.ас. д-р Борис Василев 

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

Целта на курса е въвеждане на колежаните в областта на оптичната и електрическа 

съобщителна техника, запознаване с основните елементи  и блокове на оптичните системи 

за пренасяне на информация. Освен разглеждането на теоретичните въпроси в курса е 

отделено значително внимание на практически въпроси за използване на пасивни и активни 

елементи и възли, участващи в оптична система за пренасяне на информация. По време на 

упражненията се правят изследвания на основните физични зависимости, имащи 

отношение към електрооптичното и оптичноелектронното преобразувания. 

 10.Начин на преподаване: лекции, практически упражнения 

11.Предварителни изисквания: 

Студентите следва да имат задълбочени познания в областа на учебните дисциплини: 

„Висша математика”, „Физика”, „Електрически вериги”, „Материали и електронни 

компоненти”, включени в учебния план на специалностите.  

 12. Съдържание на курса:  

 В раздел „Електропроводими кабели” се разглеждат предавателните характеристики 

на електрическите кабели. В раздел  „Елементи на оптичните системи” запознава 

студентите детайлно с предназначението и свойствата на участващи в преносната 

система елементи.   

13. Библиография  

 Основна литература: 

1. Рабов, Ст., Л. Христов. „Оптични комуникации”, Изд. Център - КТП, 2012. 

2. Бичев, Г. „Преносни линии“, „Нови знания”, 2012 г. 

Допълнителна литература: 

1. Стандарт ISO 11801 Структурни кабелни системи  

2. Стандарт ANSI/ TIA/EIA 568 A/B 

14. Методи и критерии на оценяване:  

 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.. 

  

 Компонент Maкс. точки Пример 1 Пример  2 

1 Контролна работа 20 20 16 

3 Изпит 40 12 25 

 Крайна оценка: 0,1*60 = 6  =0,1*32  3  = 0,1*41  4 

 

15. Език на преподаване: български 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


