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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 
1. Наименование на курса: СЕНЗОРИ И СЕНЗОРНИ МРЕЖИ 

2. Код на курса: 14.1.6.6.51 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: трета  

6. Семестър: шести 

7. Брой кредити: 5  

8. Име на лектора: доц. д-р инж. Филип Цветанов 

9. Резултати от обучението за дисциплината:  

Целта на курса е студентите да получат в систематизиран вид  

Основни знания за физическата същност и приложението на жични и безжични сензори. 

Практически умения - студентите  ще могат 1) да избират оптимални варианти за избор на 

сензори и друго хардуерното осигуряване при изграждането на сензорни мрежи; 2) да изграждат 

сензорни мрежи със средна степен на сложност; 3) да организират събирането, предаване, 

записване, обработка на данните от различните сензори; 4) да анализират събраните данни; 

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

са придобили компетенции за: 

 събиране, класифициране, оценяване и интерпретиране на данни при изследване 

характеристики на сензори и сензорни устройства и избор на целесъобразен вариант на 

хардуерно осигуряване; 

 прилагане на придобитите знания и умения в нови или непознати условия при анализ 

ефективността на сензорни мрежи, за изграждане на специализирани сензорни системи; 

 анализиране в по-широк или интердисциплинарен контекст работата на сензорните 

мрежи; 

 използване на нови стратегически подходи; формиране и изразяване на собствено 

мнение и повишаване на екипната ефективност и в процеса на работата. 

10. Начин на преподаване:  

Лекциите се провеждат като се предвижда прилагането на интерактивни методи на обучение, 

като се застъпват предимно дискусионните методи – беседа, дискусия, обсъждане и 

ситуационните методи – метод на конкретните ситуации, решаване на казуси относно различни 

технологични проблеми, симулация на реални производствени проблеми и вземане на конкретни 

технологични решения. Лекциите са богато илюстрирани с графичен материал, който се 

представя с видео проектор и демонстрационни филмчета. Практическите упражнения се 

провеждат в лабораторни условия. Самостоятелната работа, включва извън аудиторните 

занимания за разработване на сензорна мрежа 

11. Предварителни изисквания: 

Необходими предварителни знания по дисциплините: основи на телекомуникациите, сигнали 

и системи, мрежи и протоколи, радиокомуникационни мрежи. 

12. Съдържание на курса:  

Основни понятия и определения за сензорите. Обобщена и функционални схеми на сензорите. 

Основни физически явления и закони по които работят сензорите. Основни методи за изграждане 

на сензорите. Параметри и характеристики на сензорите.  



Индуктивни и капацитивни сензори. Ултразвукови и фотоелектрически сензори. 

Пиезоелектрически и термоелектрически сензори. Световодни и влакнесто оптични сензори.  

MEMS, MOEMS и NEMS сензори. Акселерометри и жироскопи. Микросензори. Интелигентни 

сензори.  

Хардуерни компоненти на сензорни мрежи. Дизайн на безжична сензорна мрежа. 

Характеристики, модели за достъп до канала, топология, модели за предаване на данни между 

сензорите, компоненти,  приложение. Мрежи Мулти хоп с топология меш. Разрешаване на 

проблеми с местоположението на координатора. Определяне живота на сензорните мрежи. 

Енергийна ефективност на сензорите в сензорните мрежи. Безжични сензорни мрежи, използващи 

стандарта IEEE 802.15.4. Жични сензорни мрежи, използващи стандарта 1-Wire. 
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14. Методи и критерии на оценяване:  
Провежда се текущ контрол. Оценяваните дейности са отразени в таблица 1: 

 

 

 

 

 



       Таблица 1 
№ по 

ред 

Оценявани дейности Диференциране на дейностите Точки 

1. 1

. 

Активност и участие на лекции 15 лекции /по 2 часа/ - по 1 точка на 

лекция 

15 точки 

2.  Осъществяване на практически 

задачи и защита на 

практически задачи след всяка 

тема, предвидена за 

упражненията: 

- Умения за формулиране на 

изводи, сравнения, както и 

умения за работа в екип. 

15 упражнения  - по 1 точка на 

практическо упражнение. 

 

15 точки 

3.  Разработка и защита на 2 

самостоятелни задачи  

2 самостоятелни задачи по 20 точки  40 точки 

4.  Писмени контролни работи  за 

проверка на теоретични и 

практически знания. 

Контролнен тест № 1 теория  – 15 т. 

Контролен тест № 2  практика– 15 т. 

 

 

30 точки  

 

Оценяването се извършва , съгласно таблица 2. 

 

      Таблица 2 

Брой точки Оценка по шестобалната система 

0 – 20 Слаб 2 (F) 

20 – 39 Слаб 2 (FX) 

40 – 49 Среден 3,00 (E) 

50 – 59 Среден 3,00 (D) 

60 – 69 Добър 4,00 (C) 

70 – 84 Мн. добър 5,00 (B) 

85 – 100 Отличен 6,00 (A) 

 

15. Език на преподаване: български 

 
 


