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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1. Наименование на курса: БЕЗЖИЧНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ И 

УСТРОЙСТВА 
 2. Код на курса: 03.1.5.6.27 

 3. Вид на курса: задължителен 

 4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: трета 

6. Семестър: пети 

7. Брой кредити: 6 

 8. Име на лектора: доц. д-р Габриела Атанасова 

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

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

умения по особеностите на разпространение на електромагнитнинте вълни в 

радиоканалите, архитектурите, сигнализацията и принципите на работа на елементите в 

безжичните телекомуникационни системи 

 10.Начин на преподаване: лекции, практически упражнения 

11.Предварителни изисквания: 

Студентите следва да имат задълбочени познания в по дисциплините „Сигнали и 

системи”, „Основи на безжичните комуникации”, „Цифрова обработка на сигнали” и 

„Комутация и мултиплексиране” включени в учебния план на специалността. 

 12. Съдържание на курса (анотация):  

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

познания в областта на безжичните комуникации. Главният акцент е поставен върху 

архитектурата на мрежите GSM, UMTS, HSDPA, HSUPA и LTE радиоинтерфейса и 

сигнализацията. Специално внимание е обърнато върху сигнализацията в описаните мрежи. 

В първи раздел се представят общи сведения за безжичните телекомуникационни системи, 

класификацията им, стандарти и стандратизиращи организации. Вторият раздел засяга 

важни въпроси от областта на клетъчните мрежи. Тук се разглеждат архитектурата на 

безжични телекомуникационни системи изградени по стандарт – GSM, GPRS, UMTS, HSPA 

и LTE. Представят се особеностите на радиоинтерфейса за всяка система.  

13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература)  

 Основна литература: 

1. Пенчева Е., Комуникационни мрежи и терминали. Услуги, управление, мениджмънт и 

еволюция, Университетско издателство на Технически университет- София, София, 

2015. 

2. Battu, D, New Telecom Networks, ISTE Ltd and John Wiley & Sons, Inc., London, 2014 

3. Добош, Л., Я. Духа, С. Мархевски, В. Визер, Мобилни радиомрежи, KTП, София, 2004.  

Допълнителна литература: 

 1. 3GPP TS 25.211; Physical channels and mapping of transport channels onto physical 

channels (FDD)  

 2. 3GPP TS 25.101; User Equipment Radio Transmission and Reception (FDD) (Release 5) 

 3. 3GPP TS 25.212; Multiplexing and Channel Coding (FDD) (Release 6) 

14. Методи и критерии на оценяване:  



 Формирането на крайната оценка се оформя чрез оценка от писмения изпит и оценка 

от текущ контрол (точки от практическите упражнения и проведените контролни работи за 

проверка на теоретичната и практическата усвояемост). 

 Формирането на крайната оценка е на базата на получените точки, като 

съответствието между броя точки и оценката по шестобалната система е дадено в Таблица 1. 

 

 

          Таблица 1. 

  Брой точки Оценка по шестобалната система 

0 – 39 Слаб 2 (F) 

40 - 45 Среден 3.00 (E) 

46 - 56 Среден 3.00 (D) 

61 - 74 Добър 4.00 (C) 

75 – 88 Мн. добър 5.00 (B) 

89 - 100 Отличен 6.00 (A) 

 

Крайната оценка = 0,6*оценка от писмен изпит + 0,4*оценка от текущ контрол. 

         

15. Език на преподаване: български 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


