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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1. Наименование на курса: ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОНИКАТА 

 2. Код на курса: 02.1.1.1.05 

 3. Вид на курса: задължителен 

 4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: първи 

7. Брой кредити: 5 

 8. Име на лектора: доц. д-р Лиан Неделчев 

     9. Резултати от обучението за дисциплината:  

     Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид теоретични и практически 

знания за основните принципи и закономерности в електрониката и тяхното приложение в 

електронните устройства и компютрите. Студентите, приключили обучението си по 

дисциплината трябва да имат обща представа за принципите на действие на основните 

елементи на устройствата в съвременната съобщителна техника. 

Основни знания за принципите и закономерностите в електрониката.      

Практически умения за основните принципи и закономерности в електрониката и тяхното 

приложение в електронните устройства и компютрите.      

Компетенции: След приключване на курса студентите трябва да са усвоили 

инструментите и механизмите в електрониката и приложението им в електронните 

устройства и компютрите.      

10.Начин на преподаване: лекции и практически упражнения. 

11.Предварителни изисквания: 

Студентите следва да имат задълбочени познания в областа на физиката и математиката. 

     12. Съдържание на курса:  

     В Раздел първи на учебната програма, „Основни величини и закономерности използвани в 

телекомуникациите“, са въведени основни физични понятия и величини, използвани в 

електрониката. Раздел втори, „Принципи на електрическите и електронни компоненти и 

системи“, дава закономерностите при описание на вериги с постоянни и променливи 

токове и напрежения и представя полупроводниковите елементи – диоди, транзистори и 

интегрални схеми. В трети раздел, „Въведение в предаването на информация“, са 

разгледани някои технологични аспекти на предаването на информация чрез сигнали – 

видове модулация, мултиплексиране, както и някои основни параметри на кабелните и 

оптични преносни среди. В четвърти раздел, „Електронни устройства в 

телекомуникациите и пощите (примери)“, кратко са дадени примери за приложения на 

електронни устройства в телекомуникациите. 

     13. Библиография: 

      Основна литература: 

1. Неделчев Л. Физика, Изд. център на ВУ „КТП”, С., 2012 

2. Куцаров Ст. Специализирана електроника в телекомуникациите, изд. НБУ, С., 2011. 

 

 

 

 



 

 

      Допълнителна литература: 

1. Стандарт 60050 на IEC (Международната електротехническа комисия). 

 

14. Методи и критерии на оценяване:  

      Дисциплината завършва с текуща оценка. 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: 

 решаване и навременно предаване на задачите за самостоятелна работа – 20 точки; 

 активно участие в практическите упражнения и защита на протоколи – 20 точки; 

 успешно решаване на писмен Тест № 1 – 30 точки; 

 успешно решаване на писмен Тест № 2 – 30 точки. 

 

      15. Език на преподаване: български 

 

 


