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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината „Телекомуникационни преносни системи”  е предназначена за 

студентите от образователна и квалификационна степен магистър, специалност КЕВЕИ.  

За получаване на допълнителни практически знания са предвидени 

лабораторни упражнения.  

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основна цел на курса е изучаването на особеностите на различните преносни 

системи за телекомуникационни нужди. Част от системите обслужващи добива от  

възобновяемите източници на енергия са и комуникационните системи. Тяхната функция 

е да осигуряват управлението, контрола и комуникацията между различните части и 

отдели в една такава система.    Правилното функциониране на една такава система 

зависи от синхронизацията на работата на различните възли и агрегати, както и между 

звената които се грижат за поддръжката и експлоатацията на съоръженията и 

централите, синхронизацията с преносната и разпределителната мрежа и набирането на 

данни за анализ и статистика за работата на тези системи във времето. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Изучаването на дисциплината предполага предварителни знания по радиорелейни и 

спътникови комуникации, основи на комуникационната техника, кабелна техника, сигнали 

и системи, оптични комуникации и други основни дисциплини в телекомуникационната 

техника. 

За успешно провеждане на лабораторните упражнения се изисква успешно 

завършен бакалавърски  курс в областта на компютърните технологии или 

комуникационната  техника. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

I. Преносни системи чрез спътници 

Тема 1. Организация на системите за сателитна комуникация.  

Тема 2. Видове антенните системи - параметри. 

Тема 3. Приемни системи за сателитни комуникации и телевизия.  

Тема 4. Обща теория на насочването на антенни системи към спътници. 

Тема 5. Предаване на цифрови сигнали при спътникови преносни системи. 

  

I I .  Преносни системи при радиорелейни комуникации 

Тема 6. Основна структура на радиорелейните линии 

Тема 7 .  Принцип на работа на радиорелейните линии  

 

I I I .  Кабелни преносни системи (коаксиални кабели и кабели с усукани двойки) 

Тема 8. Видове кабелни изделия за комуникациите.  

Тема 9. Преносни системи с оптични кабели 

Тема 10. Симетрични кабели с усукани групи 

 

I V .  Из граждан е на  к абелни  мрежи  

Тема 11. Видове кабелни мрежи според предназначението им. 

Тема 12. Технология на проектиране на кабелна мрежа 

Тема 13. Технически изисквания при изграждане на кабелни мрежи 

Тема 14. Видове технологии 

 

 СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ  

Тема 1. Модулации. Сравнение. Предимства и недостатъци.  

Тема 2. Проектиране на антенни системи за радиорелейни линии и спътникови системи.  

Тема 3. Насочване на антенни системи за спътници 

Тема 4. Изследване на конвертори. 

Тема 5.  Пресмятане на основни параметри на съобщителните кабели. 

Тема 6. Пресмятане параметрите на симетрични кабели за телекомуникациите. 
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