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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1. Наименование на курса: САТЕЛИТНИ И НАВИГАЦИОННИ СИСТЕМИ 

 2. Код на курса: 22.2.3.0.18 

 3. Вид на курса: задължителен 

 4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: втора 

6. Семестър: трети 

7. Брой кредити: 4,5 

 8. Име на лектора: доц. д-р Емил Йончев 

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

Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид основни знания и умения, 

свързани с архитектурата на сателитните навигационни системи и тяхното приложение 

в човешката дейност.  

Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да придобият: 

Основни знания за характеристиките на сателитните навигационни системи и 

методите и алгоритмите за тяхното подобряване.  

Практически умения за работа с такива системи и знания за включването им в нови 

приложения.  

Компетенции: След приключване на курса студентите, успешно завършили курса, 

трябва да са усвоили знания и умения за разработване на проекти за включване на 

навигационни устройства съвместно с други технологии за целите на управлението на 

обекти или системи, подпомагащи вземане на решение.  

10.Начин на преподаване: лекции, практически упражнения 

11.Предварителни изисквания: знания по дисциплините Шумоустойчиво кодиране и 

защита на информацията, Технологии за радиодостъп, Архитектури и интерфейси в 

клетъчни мрежи. 

 12. Съдържание на курса:  

Учебният материал е структуриран в два раздела. Раздел „Глобални спътникови 

навигационни системи и системи за функционално допълване“ има за цел да запознае 

студентите със системите за глобално позициониране и допълващите ги системи за 

подобряване на техните параметри, така че те да могат да бъдат използвани при 

високоотговорни дейности.  В раздел „Приложения на глобалните спътникови 

навигационни системи“ студентите се запознават с разнообразните приложения на 

спътниковите радио навигационни системи и тяхното интегриране с други системи.  
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 14. Методи и критерии на оценяване:  

Дисциплината завършва с текуща оценка. Проверяват се усвоените от студента 

знания по дисциплината и едновременно с това се оценяват неговите умения да мисли в 

реално време за решаване на поставени проблеми. Оценката се формира по точкова 

система. 

Крайната оценка се формира от резултатите от две контролни работи. 

Максималният брой точки за всяка контролна работа е 30. Окончателната оценка се 

получава чрез сумата от  точки от контролните работи, умножена с коефициент на 

тежест 0,1. 

 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. 

     Формиране на крайната оценка 

 Компонент Maкс. точки Пример 1 Пример  2 

1 Първа контролна работа 30 20 16 

2 Втора контролна работа 30 12 25 

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

 

         

15. Език на преподаване: български 


