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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: ОПТИЧНИ МРЕЖИ 

2. Код на курса: 41.2.4.4.40 

3. Вид на курса: избираема дисциплина  

4. Ниво: бакалавър  

5. Година на изучаване: втора 

6. Семестър: четвърти  

7. Брой кредити: 5 

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

9. Резултати от обучението за дисциплината:  

Целта на дисциплината Оптични мрежи  е да се  дадат на студентите в систематизиран 

вид основни познания в областта на оптични мрежи, като студентите, приключили 

обучението си по дисциплината, трябва да придобият: 

Основни знания за оптичните компоненти на оптичните мрежи, услуги и характеристики и 

осигуряване на информацията в съвременните комуникационни системи, проектиране на 

оптични мрежи. 

Практически умения, необходими за решаване на инженерни задачи и проблеми, свързани 

с изграждането, поддръжката и надграждането на оптични мрежи. 

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

трябва да са усвоили  

- способност за намиране на технични решения; 

- способност за диагностика на проблем; 

- способност да се учи на мястото, където работи; 

- способност за предлагане на решения на поставени проблеми; 

-способности за самостоятелно учене и събиране, анализ и използване на информация. 

10. Начин на преподаване: директно 

11. Предварителни изисквания: 

Студентите следва да имат задълбочени познания в областа на  мрежи и протоколи, 

сигнали и системи, материали и електронни компоненти. 

12. Съдържание на курса:  

Студентите изучават елементи и устройства за изграждане на оптични мрежи. 

Конструктивни особености на оптичните влакна и кабели. Оптични разклонители. Оптични 

превключватели. Оптични мултиплексори – WDM. Оптически повторители и усилватели. 

Типове и характеристики на източниците на излъчване. Методологията за проектиране на 

оптични мрежи. Обръща се внимание на проекти при изграждане на подземни оптични 

кабелни мрежи, въздушни кабелни оптични мрежи, както и на компоненти в изграждането на 

оптичните мрежи: оптичен кабел., защитни средства при полагане на оптичните кабели, 

муфи,  съединителни тръби, разполагане на оптични кабели в колектори.  

13. Библиография:  

Основна литература: 

1. Фердинандов Е.,и др,, Влакнесто-оптични комуникационни системи, Техника, 2014 г. 

Допълнителна литература: 

1. Stallings W., Data and Computer Communication, 8th edition,New Jersey, 2000 

2. Саватинова И., Вълноводи и интегрална оптика, София, Наука и изкуство, 1989г. 

 



14. Методи и критерии на оценяване:  

Дисциплината завършва с текуща оценка. Отчита се индивидуалната и екипна работа на 

студента през семестъра - текущ контрол по време на лекции и семинарни занятия . 

Критериите за оценяване са активност на лекции и упражненията, оценки от текущия 

контрол и тестове, качество и пълнота на домашната работа таблица 1. 

 

Таблица 1 
№ по 

ред 

Оценявани дейности Диференциране на дейностите Точки 

1. 1

. 

Активност и участие на лекции 10 лекции /по 2 часа/ - по 1 точка на 

лекция 

10 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. 

10 упражнения  - по 2 точки на 

практическо упражнение. 

 

20 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) 

 

Тежест на оценяването: най-голяма тежест има участието по време на практическите 

упражнения, тестове и домашна работа. 

 

15. Език на преподаване: български 

 

 

 

 

 

 

 


