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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: ОСНОВНИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА 

2. Код на курса: 11.2.2.2.16  

3. Вид на курса: избираем 

4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: втори 

7. Брой кредити: 5 

8. Име на лектора: доц. д-р инж. Ивайло Стефанов Стоянов 

9. Резултати от обучението за дисциплината:  

Целта на дисциплината е да запознае студентите с някои от основните закони за анализ на 

електромагнитни системи и вериги, а също така и с основните елементи и схеми в 

електрониката. 

10. Начин на преподаване: директно 

11. Предварителни изисквания: 

За изучаване на дисциплината са необходими физически представи за електромагнитните 

явления и познания по: методи за решаване на системи алгебрични и диференциални 

уравнения; матрично и интегрално смятане; пресмятане с комплексни числа; функции на 

комплексна променлива; ред на Фурие; честотни преобразувания на Фурие и Лаплас; 

векторни диференциални операции. 

12. Съдържание на курса:  

Основи на електромагнетизма – електрическо и магнитно поле; уравнения на Максуел; 

скаларен и векторен потенциал; постоянни и променливи електрически и магнитни полета; 

преобразуване на енергията. Установени режими в линейни електрически вериги - основни 

понятия и закони; постоянни, синусоидални, периодични несинусоидални режими; трифазни 

вериги; четириполюсници. Преходни процеси в линейни електрически вериги - общи 

положения; методи за анализ. Вериги с разпределени параметри - общи положения; 

еднородна линия; линия без загуби. Нелинейни електрически вериги - постоянни и 

периодични режими; преходни процеси.   
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14. Методи и критерии на оценяване:  

Обучението по дисциплината се извършва чрез лекции и практически упражнения, като се 

основава на класически педагогически форми. По редица теми се използва презентационна 

техника, специализиран софтуер и видеоклипове и филми от интернет..  

При провеждането на практическите упражнения всеки студент преминава през 

задължителен контрол за проверка на знанията.  

Заверка по дисциплината се получава съгласно Вътрешните правила за учебна дейност на 

Висше училище по телекомуникации и пощи. 

Дисциплината завършва с текуща оценка. През семестъра се провеждат три контролни 

работи.  

Окончателната оценка по дисциплината се оформя на базата на точкова система като 

максималния брой точки, който студентите могат да получат е 100. Те се формират от 

следните дейности: 

 активно участие в практическите упражнения и защита на протоколи – 10 точки; 

 успешно решаване на писмен изпит № 1 – 30 точки; 

 успешно решаване на писмен изпит № 2 – 30 точки; 

 успешно решаване на писмен изпит № 3 – 30 точки. 

Изпитите по дисциплината се състоят от задачи и въпроси от лекционния материал. 

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 – 30 Слаб 2 (F) 

30 – 49 Слаб 2 (FX) 

50 – 55 Среден 3,00 (E) 

56 – 62 Среден 3,00 (D) 

63 – 69 Добър 4,00 (C) 

70 – 89 Мн. добър 5,00 (B) 

90 – 100 Отличен 6,00 (A) 

 

15. Език на преподаване: български 

 


