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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: ЕЛЕКТРОНИКА  

2. Код на курса: 11.1.1.1.04 

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 придобият: 

Основни знания за принципите на действие на основните елементи на устройствата в 

съвременната комуникационна техника като например полупроводникови елементи, 

кабелни, оптични и безжични комуникации и др.    

Практически умения за работа с основни измерителни уреди, компоненти на електронни 

схеми, извършване на основни пресмятания на такива схеми и др. 

Компетенции: След успешно приключване на курса студентите трябва да владеят 

понятия и принципи, свързани със съвременната електроника; да избират най-подходящите 

електронни компоненти или устройства за конкретно приложение измежду различни 

алтернативни решения; да изследват полупроводникови компоненти. 

 10. Начин на преподаване: 

Лекционният материал дават възможност на студентите да се запознаят с основните 

принципи и закономерности в електрониката, което да им послужи като база за 

специализиращите курсове в областта на телекомуникациите и информационните 

технологии. Освен това студентите имат възможност да придобият практически умения с 

предвидените упражнения. Занятията се провеждат в специализирана лаборатория, 

оборудвана с необходимите експериментални модели и установки за изследване на 

електротехнически и електронни схеми и устройства. 

11. Предварителни изисквания: 

Студентите следва да имат основни познания по физика и математика от средното 

образование. 

Курсове, ползващи дисциплината са: Компютърни архитектури, Основи на 

информационните технологии, Материали и електронни компоненти, Основи на 

електротехниката, Сигнали и системи, Основи на телекомуникациите и други технически 

дисциплини, включени в учебния план на специалностите. 

12. Съдържание на курса:  

Учебното съдържание е структурирано в следните раздели: Основни величини и 

закономерности в електрониката (Мерни единици в с-ма СИ. Трептения и вълни. Основни 

електрични величини – напрежение, ток. Основни понятия в оптоелектрониката); Принципи 

на електрическите и електронни компоненти и системи (Електрически вериги за постоянен 

ток, резистори. Закон на Ом. Мощност. Променливи напрежения и токове. Кондензатори, 



индуктивности. Трептящ кръг. Трансформатор. Полупроводници. Диоди. Транзистори. 

Интегрални схеми. Изправители и инвертори. Галванични и фотоволтаични елементи); 

Въведение в предаването на информация (Аналогови и цифрови сигнали. Амплитудна и 

честотна модулация. Мултиплексиране. Оптични и безжични комуникации. Сателитни 

връзки); Електронни устройства в телекомуникациите (Индикатори и дисплеи. Устройства за 

съхранение на информация. Перспективни електронни технологиии в телекомуникациите: 

мрежи от следващо поколение, добавена реалност, изчисления в облак, органична 

електроника и др.). 

13. Библиография: 

Основна литература: 

1. Куцаров Ст. Основи на електронните схеми – том 1, изд. НБУ, С., 2011. 

2. Куцаров Ст. Специализирана електроника в телекомуникациите, изд. НБУ, С., 2014. 

3. Тренков Й. Енциклопедия на електрониката - том 4: Принципи, системи и мрежи, 

Издателство Техника, С., 2014. 

4. Вълков С., Ямаков И., Дойчинова Р., Христов М., Василева Т. Електронни и 

полупроводникови елементи и интегрални схеми, Изд. Техника, С., 2006. 

5. Бечева М., И. Златенов. Електротехника и електроника. Учебник за всички неелектро-

технически професии и специалности, ИК “МАТКОМ”, С., 2003. 

6. Zulinski B. Introduction to Electronics, Michigan Technological University, 2019 

(http://www.ece.mtu.edu/faculty/ljbohman/onlinetext/elint200.pdf) 

7. Storr W. Basic electronics Tutorials (Free Edition), 2013. (https://www.electronics-

tutorials.ws/pdf/basic-electronics-tutorials.pdf) 

Допълнителна литература: 

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

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

3. Gilisco S. Teach Yourself Electricity and Electronics, 3rd Ed. McGraw-Hill, NY, 2002. 

14. Методи и критерии на оценяване:  

Дисциплината завършва с текуща оценка. Отчита се работата на студента през 

семестъра, чрез текущ контрол по време на лекциите и практическите занятия. 

Оценката по дисциплината се формира на базата на точкова система като максималния 

брой точки, които студентите могат да получат е 100. Те се получават за следните дейности: 

решаване и предаване на задачи за самостоятелна работа – до 20 точки; активно участие в 

упражненията, защита на протоколи – до 20 точки; успешно решаване на писмен Тест № 1 – 

до 30 точки;  успешно решаване на писмен Тест № 2 – до 30 точки. Тестовете по 

дисциплината се състоят от двадесет затворени въпроса всеки, като въпросите имат 4 

възможни отговора, от които само един е верен.  

Съответствието между получените точки и оценката по дисциплината е дадено в 

Таблица 1. 

 

                   Таблица 1. 

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 


