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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1. Наименование на курса: ТЕХНОЛОГИИ ЗА РАДИОДОСТЪП 

 2. Код на курса: 22.1.1.0.02 

 3. Вид на курса: задължителен 

 4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: първи 

7. Брой кредити: 6 

 8. Име на лектора: доц. д-р Николай Атанасов 

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

 Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид основни познания за 

технологиите за радиодостъп, намиращи приложение мрежите за мобилни комуникации 

от трето, четвърто и пето поколение.  

 Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да придобият: 

 Основни знания за технологиите за радиодостъп в мрежите за мобилни комуникации 

от трето, четвърто и пето поколение.    

 Практически умения студентите преминали курса на обучение ще придобият 

практически умения за използваните технологии за радиостъп в радиоинтерфейса на 

настоящи и бъдещи мрежи за мобилни комуникации. 

 Компетенции: След успешно приключване на курса студентите трябва да могат:  

 - да обясняват понятия и принципи, свързани със съвременните технологии за 

радиодостъп; 

 - да анализират, избират и прилагат технология за радиодостъп за нуждите на 

изпълнение на възложен телекомуникационен проект; 

 - да експериментират и тестват технологии приложени в радиоинтерфейса в 

мрежата за радиодостъп. 

 10.Начин на преподаване: лекции, практически упражнения 

11.Предварителни изисквания: 

Студентите следва да имат задълбочени познания по дисциплините Основи на 

безжичните комуникации, Сигнали и системи, Безжични телекомуникационни мрежи и 

устройства, Мрежи за мобилни комуникации, Сателитни и мобилни комуникации, 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 учебната програма са разгледани основните изисквания  при прилагане на 

множествените достъпи с кодово разделяне на каналите, ортогонално честотно разделяне 

в радиоинтерфейсите на мрежи за мобилни комуникации от трето и четвърто поколение. 

Представени са принципите на радиопредаване чрез множество приемо-предавателни 

антени, пространствено мултиплексиране и динамично управление диаграмата на насочено 

действие. Координирано приемане и предаване, хетерогенен достъп и непрекъсваемост на 

връзката в LTE-Advanced. Радиопредаване чрез милиметрови вълни, предаване и приемане 

чрез голямо множество приемо-предавателни антени, технологии за реализиране на мрежи 

за мобилни комуникации от пето поколение. Бъдещи, облачни, адаптивни и  

самоорганизиращи се мрежи за радиодостъп. 
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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). 

 Оценка от писмения изпит - студентите получават оценка по шестобалната 

система при съответствие с точкова система, дадена 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 текущконтрол. 

         

15. Език на преподаване: български 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


