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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: РАДИОКОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ 

2. Код на курса: 44.1.5.5.46 

3. Вид на курса: задължителна 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: трета 

6. Семестър: пети 

7. Брой кредити: 5 

8. Име на лектора: доц. д-р Красимир Манев 

9. Резултати от обучението за дисциплината:  

Дисциплината „Радиокомуникационни мрежи” има за цел да запознае студентите с 

основни понятия от областта на радиокомуникациите, видовете радиокомуникационни 

мрежи, специфичностите на средите им на функциониране и експлоатация, както и с 

тенденциите в тяхното развитие. 

Материалът, подбран в съответствие с предвидения хорариум и спецификата на 

специалността, като в рамките на разумен компромис между теоретичния и емпиричния 

материал, дава на студентите основните принципи, закономерности и специфичност в 

структурно и функционално отношение. 

10. Начин на преподаване:  

Лекционният материал дава на студентите основните принципи и закономерности в 

изграждането, функционирането и обслужването на видовете радиокомуникационни 

мрежи. 

Практическите занятия по дисциплината следват преподадения материал, като целта 

е да им се придаде практическа насоченост, с оглед придобиване на умения в студентите 

да прилагат усвоените знания, ползвайки ги в условно зададени ситуации, отговарящи на 

конкретни условия. По време на упражненията се решават практически казуси, 

осъществяват се дискусии по проблемни области, като целта е студентите да бъдат 

провокирани към самостоятелна работа и логическо мислене. 

11. Предварителни изисквания: 

Студентите следва да имат задълбочени познания в областта на Сигнали и системи, 

Мрежи протоколи 1, Мрежи и протоколи 2, Основи на телекомуникациите, Цифрова 

обработка на сигнали. 

12. Съдържание на курса:  

Електромагнитни вълни. Среди за разпространение на радиовълните. Механизми и 

особености на разпространение на радиовълните. Антенни устройства и системи. 

Разпространение на радиосигнала по линията на пряката видимост. Затихвания в 

мобилните среди. Модели и методи за анализ на енергетичните характеристики на 

радиоканалите. Технология на радиокомункациите. Организация на 

радиокомуникационните мрежи. Сателитни радиокомуникационни мрежи. 

Радиорелейни комуникационни мрежи. Мобилни радиокомуникационни мрежи. 

Трънкингови радиокомуникационни мрежи.  

13. Библиография: 

Основна литература: 

1. Андонов А., "Радиокомуникационна техника". Издателство на ВТУ "Т. 

Каблешков" 2016. 

2. Л. Добош, Ян Духа. Мобилни радиомрежи, изд. "Джиев трейд" ООД, 2005 г.  



3. П. П. Березовский. Основы радиотехники и связи - Учебное пособие, 

Екатеринбург, Издательство Уральского университета, 2017 г. 

4. К. Е. Самуйлова, И. А. Шалимого, Д. С. Кулябово. Сети и телекомуникации. 

Учебник и практикум для академического бакалавриата, Москва, изд. Юрайт, 

2017 г. 

5. Й. Тренков. Енциклопедия на електрониката Том IV. Комуникации - принципи, 

системи и мрежи, изд. Техника, 2014 г. 

Допълнителна литература 

1. Л.В. Невдяев., А.А. Смирнов, Персональная спутникова связь, БГУИР - 

електронно издание 

2. П. П. Березовский. Основы радиотехники и связи - Учебное пособие, 

Екатеринбург, Издательство Уральского университета, 2017 г. 

3. К. Е. Самуйлова, И. А. Шалимого, Д. С. Кулябово. Сети и телекомуникации. 

4. Попов В. Ф., Широкополосные и сверхширокополосные сигналы в системах 

мобильной связи и навигации: учеб. пособие / В. Ф. Попов. - Омск: Изд. ОМГТУ, 

2015. 

5. И. Манев, Л. Кипрова, М. Тупарска. Мобилни комуникации, ЮЗУ "Н. Рилски", 

2007 г. 

14. Методи и критерии на оценяване:  

Методи и критерии на оценяване:  

Дисциплината завършва с изпит. Проверяват се усвоените от студента знания по 

дисциплината и едновременно с това се оценяват неговите умения да мисли в реално 

време за решаване на поставени проблеми. Оценката се формира по точкова система. 

Крайната оценка се формира от резултатите от двата теста – контролен и изпитен. 

Максималният брой точки за всеки тест 30. Окончателната оценка се получава чрез 

сумата от точки от тестовете, умножена с коефициент на тежест 0,1. 

Отличен (6) – за добро познаване на информационните източници, задълбочено 

овладени ключови и допълнителни знания и умения, осмислено и правилно разбиране на 

материята, умения за решаване на сложни задачи, собствено мислене и аргументиране 

на решенията. 

Мн. добър (5) – за много добре овладени ключови и допълнителни знания, осмислено 

и правилно разбиране на материята, умения за прилагане на наученото при сложни 

казуси и задачи. 

Добър (4) – за овладени ключови и допълнителни знания за решаване на казуси и 

задачи, но без да може да ги развие до самостоятелно мислене. 

Среден (3) – за усвоени ключови знания и решения на типови задачи.  

 
Формиране на крайната оценка 

Компонент 

Maксимални 

точки 

Пример 1 Пример 2 

Контролен тест 30 20 16 

Изпитен тест 30 12 25 

Крайна оценка:  0,1*60 = 6 ∑ =0,1*32 ≈ 3 ∑= 0,1*41 ≈ 4 

 

15. Език на преподаване: български 


