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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: АНТЕНИ И МИКРОВЪЛНОВИ УСТРОЙСТВА 

 2. Код на курса: 06.1.6.7.33 

 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 инж. Николай Атанасов 

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

Целта на дисциплината е да даде на студентите в систематизиран вид основни 

познания в областта на антените и микровълновите устройства, чрез разглеждане 

принципите на действие, основните параметри, характеристики и структурни схеми на 

микровълнови устройства за приемане/предаване на информация с помощта на 

електромагнитни вълни. 

Студентите, приключили обучението по дисциплината, трябва да имат познания и 

умения в областта на антените и микровълновите устройства. 

 10.Начин на преподаване: лекции, практически упражнения 

11.Предварителни изисквания: 

Студентите следва да имат задълбочени познания по дисциплините "Физика", „Основи 

на безжичните комуникации”, „Разпространение на електромагнитни вълни”, 

"Радиосистеми", включени в учебния план на специалността.  

 12. Съдържание на курса:  

 В раздел "Антени" се разглеждат основни предавателни и приемни антени, 

параметри и характеристики в честотните диапазони на дълги, средни, къси, ултракъси 

вълни и микровълновия диапазон. В раздел "Микровълнови устройства" са представени 

основите устройства използвани в микровълнови възли, системи и изградените чрез тях 

комуникационни мрежи. 
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Допълнителна литература: 
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София, 2011. 
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14. Методи и критерии на оценяване:  



 Окончателната оценка по дисциплината се оформя чрез изпит. Писменият изпит 

се провежда под формата на тест с отворени въпроси върху материала, посочен в 

конспекта и представен на лекциите по дисциплината. 

Критериите са: изчерпателност, точност и задълбоченост при отговаряне на 

поставените въпроси в теста. 

Тестът по дисциплината се състои от десет въпроса. Оценява се отговора на всеки въпрос 

от теста. Изчерпателно, точно и задълбочено развиване на един въпрос от теста се 

оценява с 10 точки. Максимален брой точки – 100.  

Получената оценка от текущ контрол (формира се от точките от практическите 

упражнения и проведените контролни работи за проверка на теоретичната и 

практическата усвояемост) и оценката от писмения изпит се трансформират в крайна 

оценка по шестобалната система. 

15. Език на преподаване: български 


