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АНОТАЦИЯ  

Дисциплината е основна за магистърските специалности от направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника. Курсът формира знания и практически опит в изграждане 

на комуникационни мрежи. Този курс е специално ориентиран към практиката и е създаден с цел 

да отговори на въпросите, поставени в доклада изготвен по проект от Схема BG051PO001-3.1.07 

„Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на 

пазара на труда” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, 

„Аналитичен доклад”, част „Резултати от изследване мнението на работодатели относно 

необходимите знания, умения и компетенции на кандидатите за работа в различни професионални 

области за ЦИТН.  

ОСНОВНИ ЦЕЛИ  

В курса се акцентира върху съвременните технологии за изграждане на комуникационни 

мрежи. След завършване на този курс студентите ще бъдат в бъде в състояние да: Опишат целите 

на долните четири слоя комуникационния модел OSI отговарящи за транспорането на данни от 

край до край при комуникация; Обяснят как данните се предават и приемат, така, че да се 

гарантира доставката; Какво представлява маршрутизацията и защо е необходима; Да 

идентифицират устройства и протоколи; и др.; да се запонаят с основните принципи на изграждане 

на мобилните комуникационни мрежи; Да познават основните параметри и методи за планиране на 

мобилни комуникационни мрежи.  

ПРЕДПОСТАВКИ  

Курсът предполага познания по Компютърни мрежи и комуникации и Измерване е 

електротехниката и електрониката. За провеждането на обучението има осигурена 

специализирана лаборатория, както и необходимите специализирани устройства.  

СТАТУТ И СТРУКТУРА  
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА  

Тема 1. Комуникационна структура на реална мрежа.  

1.1 Комуникационна структира на банка  

1.1.1 Планиране и огранизация на банкова комуникационна мрежа.  

1.1.2 Обща мрежова структура  

1.1.3 Комуникационна структира на централа, клон, офис и ОРМ  

1.1.4 Изграждане на подмрежи базирани на IP . Адресни схеми. Мрежово сигментиране  

Тема 2. Отворен комуникационен модел OSI.  

2.1 Въведение.  

2.1.1 Комуникационен сценарин на работа на модела  

2.1.2 Основни прнципи на модела  

2.1.3  

2.2 Структура на модела OSI  

2.2.1 Основни конвенции и правила на работа  

2.2.1 Съвместна работа и съществуване на отделните слоеве  

Тема 3. Физически слой на модела  

3.1 Предназначение и принцип на работа  

3.1.1 Достъп до медията. Видове медии.  

3.1.2 Методи за преобразуване на информацията в сигнали и обратно.  

3.1.3 Видове протоколи работещи в слоя.  

Тема 4. Канален слой  

4.1 Предназначение и принцип на работа  

4.1.1 Логически и физически модели на мрежата.  

4.1.2 Методи за достъп и управление на преносната среда.  

4.1.3 Видове протоколи работещи в слоя.  

Тема 5. Мрежови слой.  

 
5.1 Предназначение и принцип на работа  

5.1.1 Управление на доставката от източника до краен получател.  

5.1.2 Видове адресиране. Комутация и рутиране.  

5.1.3 Видове протоколи работещи в слоя.  

5.2 Рутери с интегрирани услуги  
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5.5.1. Мулти-функционални устройства  

5.5.2 Видове Интегрирани Рутери  

Тема 6. Безжични комуникации и мобилни мрежи  

6.1 Клетъчни комуникационни системи. Въведение  

6.2 Архитектура на клетъчните мрежи.  

6.2.1 Форма на клетката  

6.2.1 Методи за деление на канала за връзка  

6.3 Видове канали  

6.4 Преизползване на радиоресурсите  

6.4.1 Разстояние на преизползване  

6.4.2 Клъстризация и секториране  

6.5 Ниво на смущенията, размер и капацитет на клетката  

6.5.1 Смущения, видове.  

6.5.2 Управление на мощността  

6.5.3 Ниво на смущенията и влияние върху параметрите на клетката  

6.5.4 Размер на клетките. Определяне на размерите. „Дишане“ на клетките.  

6.5.5 Определяне на капацитета на клетката  

Тема 7. Проектиране на клъстер за мобилна комуникационна система.  

7.1. Определяне на обслужваната зона  

7.2 Определяне профила на трафика  

7.3. Определяне на броя на абонатите  

7.4 Местоположение на базовите станции и размери на клетките  

7.5 Честотно планиране. Изчисление на радио покритието.  

7.6 Проектиране на базовоте станции  

7.7 Измерване на напрегнатостта на полето  

 

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ:  

Тема 1. Проектиране на клетъчна мрежа. Подход. Методи. Основни понятия и парметри.  

Тема 2. Изчисляване на броя на обслужваните потребители при зададени параметри  

-Широчината на честотния канал BW;  
-Честотен обхват отделен за оператора W;  
-Брой времеви слота на честотен канал – N; -Брой клетки в клъстер - Mf ;  

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

Изпитът се провежда съгласно изискванията на CISCO Network Academy, по предварително 
одобрени и изработени тестове, обхващащи въпроси от учебният материал.  

Крайната оценка включва оценка от междинните тестове и оценка от финален тест, който се 
провежда на изпита. Общата оценка се формира на следният принцип:  
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По време на обучението, след всяка от темите студентът трябва да направи тест. 
Максималната оценка на всеки тест се измерва в проценти и е 100%. От междинните тестове по 
темите се образува средна стойност, която се получава в проценти. Получената средна стойност 
се умножава по 0,6. Финалният тест също се оценява от 0 до 100%. Оценката от него се умножава 
по 0,4. По този начин оценките от междинните тестове имат 60% тежест а от финалния тест 40% 
тежест. Общата сума от така получените проценти формира крайната оценка.  

1. Оценка от междинни тестове - 60% от крайната оценка  

2. Оценка от изпит - 40% от крайната оценка  

Обща оценка - 100%  

По шестобалната система оценката се определя, както следва: Отличен (6) - 86 –100 %; 
Мн.добър (5) - 74 –85 %; Добър (4) - 62 –73 %; Среден (3) - 51 –61 %.  

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ  

Практическа насоченост на курса - Към дисциплината са предвидени практически занятия на 
студентите за планиране и проектиране в рамките на лабораторията по оптични комуникации на 
БСУ.  

МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ  

Обучението се провежда под формата на традиционни лекции, комбинирани с и 
интерактивни методи на преподаване . Курсът е разработен и в електронен вид. Качен е в 
обучителната платформа MOODLE и осигурява достъп на студентите по всяко време и място до 
учебните материали - теоретични и практически визуални материали за самоподготовка, както и 
допълнителни литературни източници. 
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