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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: СИГНАЛИ И СИСТЕМИ 

2. Код на курса: 11.1.3.3.21 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: втора 

6. Семестър: трети 

7. Брой кредити: 5 

8. Име на лектора: проф. дтн Димитър Радев 

9. Резултати от обучението за дисциплината: Целта на курса е да даде на студентите в 

систематизиран вид основни знания за: сигналите и информационните съобщение; 

концепцията за система; видовете сигнали и системи; математическото описание на сигналите 

във времевата област с непрекъснати и дискрени импулсни функции. 

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

Основни знания за спектраления анализ на непрекъснатите сигнали с редовете на Фурие и 

на Лаплас, линейните и инвариантните линейни системи във времевата област, системите с 

обратни връзки, принципите на проектиране на аналогови филтри, основните видове 

модулация – амплитудна, ъглова, импулсно-кодова, делта и др. 

Практически умения за основните методи и средства за генериране, преобразуване и 

предаване на електрически сигнали. 

10.Начин на преподаване: Лекции + Практически упражнения 

11.Предварителни изисквания: 

Студентите следва да имат задълбочени познания в областа на учебните дисциплини: 

„Висша математика 1”, „Висша математика 2”, „Основи на електротехниката”, 

„Схемотехника”, „Материали и електронни компоненти”, включени в учебния план на 

специалностите. 

12.Съдържание на курса:  

Разглеждат се основните понятия за сигналите и системите, представянето на сигналите и 

системите във времевата и честотната област, видовете сигнали и системи, параметрите на 

сигналите в канала за връзка, математическото описание на непрекъснатите сигнали във 

времевата област, фуриеровия и лапласов спектрален анализ, непрекъснатите линейни и 

инвариантни линейни системи, системите с обратна връзка, аналоговите филтри, модулацията 

на сигнали (видове модулации, спектри и мощности на модулираните сигнали). 

13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература): 

Радев, Д., Сигнали и системи, KTП, София, 2013. 

1. Скляр, Б., Цифровая связь, Москва, Санкт Петербург, Киев, 2003 

2. Vetterli, M., Kovacevic, J., V.Goyal, Foundations of Signal Processing, Cambridge 

University Press, 2014. 

3. Orfanidis, S., Introduction to Signal Processing, Prentice Hall, Inc., 2010. 

4. Prandoni, P., M. Vetterli Signal Processing for Communications, EPFL Press, 2008. 

14. Методи и критерии на оценяване: 

За оценка на студентите се използва точкова система. Текущо се оценяват знанията, 

уменията и компетентността чрез предварително обявени писмени контролни тестове за 

проверка на теоретичната и практическата усвояемост на учебния материал, защитата на 



протоколите от пррактическите упражнения, както и умението им самостоятелно решаване на 

задачите поставени на лекции. Дисциплината завършва с писмен изпит. 

15. Език на преподаване: български 


