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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1. Наименование на курса: АУДИО И ВИДЕО ТЕХНОЛОГИИ 

 2. Код на курса: 01.1.4.5.23 

 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: проф. д-р Кирил Конов 

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

Целта на учебната дисциплина е студентите да бъдат запознати  и да могат да 

прилагат подходите, методите и техническите средства  на различните видове видео и 

аудио системи: аналогови и цифрови, стандартни и нестандартни, приложни, студийни, 

професионални, домашни и др. 

В края на обучението си по този курс студентите ще получат знания за: 

• основните принципи на преобразуване на звуковата информация в електрически 

сигнал, субективното възприемане на звукови сигнали и обективната им оценка,  

електроакустични преобразуватели, аналоговите и цифровите източници на звукови 

сигнали; 

• основните принципи на преобразуването на визуалната информация във  

видеосигнал, за способите на предаване на видеосигналите и изграждане на цветните 

телевизионни системи със стандартно качество и с висока разделителна способност и за 

различните видове устройства за възпроизвеждане и запис на видео сигнал. 

 10.Начин на преподаване: лекции, практически упражнения 

11.Предварителни изисквания: 

Входни връзки от учебните дисциплини: „Висша математика 1”, „Основи на 

електротехниката” , „Физика”, „МЕК”, „Схемотехника” и др., включени в учебния план на 

специалностите. 

 12. Съдържание на курса:  

 Учебната програма по дисциплината “АУДИО И ВИДЕО ТЕХНОЛОГИИ” е 

предназначена за студенти от ВУТП специалности Телекомуникационни технологии, 

Безжични комуникации и разпръскване, Телекомуникационни мрежи и Телекомуникационна 

информатика.  

 В раздел I се разглеждат основните звукови явления, обективните и субективни 

характеристики на звука, електро-акустичните и акустично-електрическите 

преобразователи. 

  Раздел II е посветен на  някои фундаментални въпроси от областта на 

преобразуването, записването, съхранението и разпространението на визуална 

информация.   
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14. Методи и критерии на оценяване:  

 Целта на текущият контрол е да се изгражда отговорност по отношение на 

задължението за предварителна подготовка, системност при усвояване на знанията, 

формиране на правилно технологично мислене, умения за работа с технологични таблици, 

технологични карти и структурни схеми и умение за работа в екип. Предвижда се текущият 

контрол да се извършва чрез следните методи: 

 Дискусия и аргументиране на мнения по предварителната подготовка за 

практическите упражнения; 

 Защита на самостоятелните работи – протоколи след всяка тема, предвидена за 

практическо упражнение; 

 Писмени контролни работи за проверка на теоретичната и практическата усвояемост 

на учебния материал; 

 Умение за презентиране и убеждение при представяне на собствени идеи.  

 

Оценяване на текущия контрол 

        Таблица 1 

№ 

по 

ред 

Оценявани дейности Диференциране на дейностите Точки 

1. 1

. 

Активност и участие на 

лекции 

10 лекции /по 3 часа/ - по 1 точка 

на лекция 

15 точки 

2.  Осъществяване на 

практически задачи и 

защита на протоколи след 

всяка тема, предвидена за 

упражненията 

10 практически упражнения /по 

три часа/ - по 3 точки на 

практическо упражнение. 

 

 30 точки 

3.  Писмени контролни 

работи  за проверка на 

теоретични и практически 

знания. 

Контролно № 1 – 15 т. 

Контролно № 2 – 15 т. 

 

 

 30 точки  

 

4.  Самостоятелно решаване 

на приложни задачи 

Цялостно разработване на 

курсовата задача: 

25 точки 

 

15. Език на преподаване: български 

 

 

 

 

 


