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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: САТЕЛИТНИ И НАВИГАЦИОННИ КОМУНИКАЦИИ 

2. Код на курса: 14.1.6.6.53 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: трета 

6. Семестър: шести 

7. Брой кредити: 5 

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

9. Резултати от обучението по дисциплината : 

Целта на курса по изучаваната дисциплина е: 

 придобиване на систематизирани и специализирани познания за съвременните 

глобални навигационни сателитни системи; 

 разбиране на тяхната обществена значимост и практическата приложимост в 

научните и приложни сфери на обществено-икономическия живот на страната. 

Задачите в процеса на изучаване на дисциплината се явяват: 

 формиране на задълбочени теоретични и практически познания за спътниковото 

позициониране в качеството им на самостоятелна учебна дисциплина и специфичен 

процес за получаване на пространствени данни; 

 формиране на фундаментални познания за теорията и практиката на спътниковите 

навигационни процеси, отразяващи съвременното ниво на развитие на глобалните 

позициониращи системи; 

 изграждане на концептуален мироглед относно пространствените аспекти на 

заобикалящия ни свят и вземане на професионални решения; 

 изграждане на умения и навици за извършване на познавателна, изследователска и 

професионална дейност в сферата на сателитното позициониране; 

 усвояване на съвременни научни познания за спътниковото позициониране; 

 придобиване на професионални познания чрез осмисляне на учебното съдържание 

на дисциплината; 

 разкриване ролята на сателитните навигационни комуникации в обществено-

икономическия живот на страната. 

С оглед реализацията на формулираните цели и задачи в хорариума на дисциплината се 

разглеждат теми, свързани с: основните принципи на изграждане и функциониране на 

спътниковите навигационни системи; организационно-функционалната структура на 

сателитните навигационни комуникации; принципите за определяне на позициите; 

използваните координатни системи; видовете и тенденциите в развитието на спътниковите 

навигационни комуникации и приложението им в обществено-икономическия живот. 

В резултат на усвояване съдържанието на учебната дисциплина обучаемият е длъжен: 

Да знае: 
 обществената значимост на разработваните и експлоатирани сателитни и 

навигационни комуникации; 

 приложимостта им за: 

 различни научни цели; 

 определяне на пространствено-времевите характеристики на земни стационарни 

и подвижни обекти; 

 създаването на различни бази данни; 



 обработка на материалите от дистанционното сондиране на земната повърхност 

и спътниковото позициониране 

Да умее: 
 да осъществява събиране на пространствени координати с помощта на сателитните 

навигационни системи 

 да формулира целите за личностното и професионалното си развитие и условията 

за тяхната реализация, изхождайки от тенденциите за развитие в професионалната 

си област; 

 да осъществява личен избор при различни професионални ситуации, да оценява 

последствията от взетите решения и поемане на съответната отговорност; 

Да владее: 
 методите за използване на потребителското навигационно оборудване за нуждите 

на позиционирането; 

 методите за обработка на получените резултати. 

10. Начин на преподаване:  
Лекционният материал дава на студентите основните принципи и закономерности в 

изграждането, функционирането и обслужването на видовете спътникови и навигационни 

комуникации. 

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: 
Необходими са предварителни знания по дисциплините: Сигнали и системи, Основи на 

телекомуникациите, Цифрова обработка на сигналите, Радиокомуникационни мрежи, 

Безжични терминални устройства. 

12.Съдържание на курса (анотация):  

С оглед реализацията на формулираните цели и задачи в хорариума на дисциплината се 

разглеждат теми, свързани с: основните принципи на изграждане и функциониране на 

спътниковите навигационни системи; организационно-функционалната структура на 

сателитните навигационни комуникации; принципите за определяне на позициите; 

използваните координатни системи; видовете и тенденциите в развитието на спътниковите 

навигационни комуникации и приложението им в обществено-икономическия живот 

13. Библиография:  

Основна литература: 
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Допълнителна литература: 

1. Борискин А.Д., А.В. Вейцель, В.А. Вейцель, М.И. Жодзишский, Д.С. Милютин; 

Аппаратура высокоточного позиционирования по сигналам глобальных 

навигационных спутниковых систем: приемники-потребители навигационной 

информации, МАИ-ПРИНТ, 2010, ISBN 978-5-7035-2233-2 

2. NB-IOT, Huawei Technologies Co., Ltd., 2015  

3. Mueller K., Tysen, Low-Cost, Precise Railroad GPS Vehicle Location System, Final Report 

for High-Speed Rail IDEA Project 52, 2006  

4. Leading the world to 5G: Cellular Vehicle-to-Everything, (C-V2X) technologies, Qualcomm 

Technologies, Inc., 2016 

14. Методи и критерии на оценяване:  

Методи и критерии на оценяване:  

Дисциплината завършва с текуща оценка. 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 два контролни теста. Максималният брой 

точки за всяка контролна работа е 30. Окончателната оценка се получава чрез сумата от точки 

от контролните работи, 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 

Първи контролен тест 30 20 16 

Втора контролен тест 30 12 25 

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

 

15. Език на преподаване: български 

 

 

 


