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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: ПРАКТИКУМ ПО РАДИОЧЕСТОТНИ УСТРОЙСТВА 

2. Код на курса: 44.1.6.6.56 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: трета 

6. Семестър: шести 

7. Брой кредити: 5 

8. Име на лектора: доц. д-р инж. Емил Иванов Йончев 

9. Резултати от обучението по дисциплината : 

Целта на курса да затвърди знанията на студентите за основните блокове на всяка една 

информационно комуникационна система и да им помогне при разработването на проект на 

такава система. Включени са упражнения, в които се предлагат методики за оразмеряване и 

реализация на конкретни схемни решения на устройства, които в различни комбинации 

участват в обработката на аналогови и цифрови сигнали.  

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

Основни знания за това как да се направи избор на отделните елементи на дадено 

устройство, как интегралните схеми, като основни „строителни блокчета“, при различно 

подреждане и връзки създават нови устройства, добавят нови функционални възможности на 

вече реализирани устройства или подобряват техните параметри.  

Практически умения да могат да симулират и физически реализират предварително 

оразмерена принципна схема на дадено устройство. 

Компетенции за избор на принципна схема за реализиране на зададена функция и 

определяне параметрите на елементите включени в нея, както и с методиките за измерването 

на основните характеристики на реализираното устройство. 

10. Начин на преподаване:  
Практическите упражнения се провеждат в лаборатория на катедрата, оборудвана с 

необходимите лабораторни макети, компютърни конфигурации, интерфейси и захранване. 

Предвижда се прилагането на интерактивни методи на обучение, като се застъпват предимно 

дискусионните методи – беседа, дискусия, обсъждане. След всяка тема от учебния материал, 

предвиден за упражненията, студентите подготвят протокол, съдържащ методика за решаване 

на поставената задача, придружена с практическо приложение на тази методика и съответни 

изводи за разглеждания проблем. 

11.Предварителни изисквания: 

Необходими са предварителни знания по дисциплините: Инженерна математика 1 и 2, 

Компютърни архитектури, Електроника, Сигнали и системи, Цифрова обработка на сигнали. 

12.Съдържание на курса (анотация):  

Усилватели със специално предназначение. Генератори на хармонични сигнали. 

Релаксационни схеми. Импулсни генератори. Активни филтри. Фазова автоматична 

донастройка на честотата. Свързване на обект към Wi Fi мрежа. Свързване на обект към 

Bluetooth LE мрежа. Предаване на поточно видео с използване на СС3200. Предаване на данни 

до отдалечен сървър посредством GSM/GPRS модем. Определяне на простраствено 

положение на обект с инерциални сензори и магнитометър и глобални позициониращи 

системи. 

  



13. Библиография:  
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Guide, SWRU372B, 2015  

2. CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi® and IoT Solution, a Single Chip Wireless MCU, 

Programmer's Guide, SWRU369C, 2016 
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14. Методи и критерии на оценяване:  

В дисциплината се дава приоритет на практическата и самостоятелна работа на студентите, 

която се предвижда да бъде индивидуална и по работни групи. Оценяват се знания, умения и 

компетентност при изработването както на практическите упражнения, така и на домашните 

работи при подготовката на протоколи и курсовата задача. Предвиждат се входящ текущ 

контрол на всяко практическо занятие. Целта на текущият контрол е да се изгражда 

отговорност по отношение на задължението за предварителна подготовка, системност при 

усвояване на знанията, формиране на правилно мислене и умение за работа в екип. 

В резултат на текущия контрол  се набират точки от посещение и активност по време на 

практическите упражнения, успешно реализирани и защитени протоколи и писмени 

контролни работи, съгласно таблица 1. 

 

        Таблица 1 
№ по 

ред 

Оценявани дейности Диференциране на дейностите Точки 

1. 1

. 

Активност и участие в 

практическите упражнения 

10 практически упражнения/по 3 часа/ - 

по 2 точка на упражнение 

20 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 3 точка на 

практическо упражнение. 

 

30 точки 

3.  Разработка и защита на 2 

самостоятелни задачи  

2 самостоятелни задачи по 15 точки  30 точки 

4.  Писмени контролни работи за 

проверка на знанията от 

проведените упражнения. 

Контролнен тест № 1 – 10 т. 

Контролен тест № 2 – 10 т. 

 

 

20 точки  

          

Дисциплината завършва с текуща оценка. 

Оценка от текущия контрол - студентите получават оценка по шестобалната система при 

следните съответствия с точковата система, Таблица 2 

 

       Таблица 2 

Брой точки Оценка по шестобалната система 



0 – 20 Слаб 2 (F) 

20 – 29 Слаб 2 (FX) 

30 – 39 Среден 3,00 (E) 

40 – 49 Среден 3,00 (D) 

50 – 59 Добър 4,00 (C) 

60 – 89 Мн. добър 5,00 (B) 

90 – 100 Отличен 6,00 (A) 

 

15. Език на преподаване: български 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


