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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1. Наименование на курса: ТЕЛЕТРАФИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ 

 2. Код на курса: 22.1.1.0.03 

 3. Вид на курса: задължителен 

 4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: първи 

7. Брой кредити: 6 

 8. Име на лектора: проф. дтн инж. Димитър Радев 

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

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

 да получат трайни знания за теорията на телетрафика;  

 да проектират и симулират телетрафични системи моделиращи различни 

телекомуникационни мрежи;  

 да получават самостоятелни решения относно вероятностните методи приложими в 

телетрафични системи;  

 да познават и прилагат различни телетрафични системи с чакане към реални 

телекомуникационни системи. 

 10.Начин на преподаване: лекции, практически упражнения 

11.Предварителни изисквания: 

Студентите следва да имат задълбочени познания по дисциплините Висша 

математика; Сигнали и системи; Цифрова обработка на сигнали; Комуникационни мрежи 

и системи; Компютърни комуникации и др., включени в учебните планове на 

специалностите от бакалавърската програма по Телекомуникационни технологии, 

Телекомуникационни мрежи, Безжични комуникации и разпръскване и Телекомуникационна 

информатика. 

 12. Съдържание на курса:  

 В лекционния материал са застъпени въпросите, свързани с теорията на трафика в 

комуникационните мрежи и системи. Моделират се свойствата и характеристиките на 

телетрафичните системи и телекомуникационните мрежи. Изучават се марковски и 

немарковски разпределения на входящите потоци от повиквания и телетрафичните 

системи със загуби и с чакане. Анализират се стохастичните телетрафични процеси при 

едноканални системи, пълнодостъпен сноп с чакане, многомерни обслужващи системи.  

 Практическите упражнения са предназначени за пълноценно усвояване на изучавания 

материал, чрез решаване на конкретни инженерни задачи, свързани с трафичните потоци, 

пълнодостъпните системи, и симулационните модели на телекомуникационните мрежи. 

Разработва се курсова задача, свързана с изчисляване на вероятностни параметри на 

степента и качеството на обслужване в телекомуникационните системи. 
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14. Методи и критерии на оценяване:  

 Окончателната оценка по дисциплината се формира като сума от общата оценка 

от: практическите упражнения и изпит, който включва тест с въпроси от отворен и 

затворен тип, както и решаването на задачи.  Въпросите се оценяват по точкова система 

с оценки 0,25; 0,5 и 0,75. Общият сбор от отговорените въпроси, формира оценка по 

шестобалната система. 

 Изисквания при формиране на оценката по шестобалната система: 

Отличен (6) – за отлично познаване и задълбочено овладяване на ключови; 

допълнителни знания и умения, осмислено разбиране на теорията и умения за решаване на 

сложни инженерни задачи. 

Мн. добър (5) – за много добре овладяване на ключови и допълнителни знания; умения 

за прилагане на научените знания при решаване на инженерни задачи. 

Добър (4) – за добре овладени ключови и допълнителни знания за решаване на 

инженерни задачи, като решава самостоятелно голяма част от типовите задачи. 

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

         

15. Език на преподаване: български 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


