
Курсовият проект отразява проблематиката при формализация на електротехнически 
задачи или близки до тях, тяхната алгоритмизация и ефективното им запрограмиране със 
средствата на алгоритмичен език'от високо ниво C/C++. 

Цел на курсовия проект : развиване на умения и навици при студентите за самостоятелно 
решаване на проблемно-ориентирани технически задачи. 

Изисквания по оформлението на Протокол на курсовия проект: Протоколът на курсовия 
проект се приготвя във вид на текстов документ, по правилата на текстообработката."като се 
спазват принципите на документирането със съответните стандартни средства. 

Изисквания към Протокола на курсовия проект Точки 
1. Да се приложи обяснителна записка за ползване на програмата, със : 

Заглавна страница с административните данни на студента и 
приемащия преподавател 

Описание на заданието 
Описание на решението (алгоритъма с мотивировка за избора на 
структуриране на данни и тяхната обработка 
Описание на използваните функции по схема 

2 
Τ 

2. Да се приложи блок-схема на програмата 
3. Да се приложи программа-листинг. Като : 

Програмния код да се подравнява (форматира) по подходящ начин. 
Да се пишат коментари на местата със обособена логика и при 
дефиниране/деклариране на променливи и функции . 

Да няма дълги редове (да се пише по един израз на ред). 
Да се използват прости (с елементарна логика) функцйи7 
Да се именуват подходящо променливите и функциите, т.е да се 
използват мнемонични имена. 

Да се минимизира обхватът на променливите. 
4. Да се приложи тестов пример, съобразен с текста на условието на 

задачата, който минава през всички логически разклонения на 
програмата. Допуска се предоставяне на няколко отделни тестови 
примера, изпълняващи предното изискване. Резултатите от 
тестването да бъдат разпечатани и приложен и; 

5. За ефективност на решението. 
6. За оригиналност на решението. 
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* Описание на използваните функции се прави по следната схема: 
Вид на функцията: 
Действие: 
Параметри: 
Използвани глобални променливи: 
Извиквани функции: 

В заданието функциите се дефинират с формални параметри. Освен това. в него 
задължително участва обработка на масив, работа с указатели, управление на файлове, 
ползване на структури. 

Защитата на курсовият проект се извършва през последната пълна седмица на семестъра по 
обявено от преподавателя време. Неспазилите срока студенти не получават заверка' На 
защитата се носи разработеният курсов проект на електронен носител и Протокола на 
курсовия проект на хартиен носител, поставен в джоб за документи. Оценката (точките) за 
Протокола на курсовия проект участва в крайната оценка (точки) по дисциплината. Към тази 
край на оценка се добавят и точките от защитата на курсовия проект, както следва: 

Точки Изисквания към Защитата на курсовия проект 
Да се компилира сорс-кода до изпълним файл. 

2. Да се демонстрира работата на разработката. 
3. Да се обясни основната структура данни (Увъпроса). 



4.4. Предпоставки за изучаване на дисциплината 
Предпоставки за успешно овладяване на залегналия в дисциплината материал са знанията 

на студента по Информатика, Информационни технологии. Математика и Физика, придобити 
в средния курс на обучение. Дисциплината има теоретико-приложен характер, хоризонтална 
връзка с дисциплините Висша Математика, Физика, Техническо документиране и вертикална 
връзка с дисциплините Бази от данни. Инженерна лабораторна практика в информационните 
технологии. 

5. О Ц Е Н Я В А Н Е П О С Т И Ж Е Н И Я Т А НА С Т У Д Е Н Т И Т Е 

Оценяването на студентите става съгласно следната зависимост : 

ОО = Овк + Озкп + ОТ, 

Където : ОО - окончателна оценка в точки (максимум 100) 
Овк = текуща оценка от входящ контрол, в точки (максимум 30) 
Озкп = оценка от защита курсов проект, в точки (максимум 40) 
ОТ = оценка от заключителен тест, в точки (максимум 30) 

Получените точки се трансформират в оценки по шестобалната система, както следва: 
55+ точки = Среден (3) 
65+ точки = Добър (4) 
75+ точки = Много добър (5) 
85+ точки = Отличен (6) 

Съставил: Р-л катедра " Е Е А " : 
/Гл. ас. д-р В. Иванов/ /проф. д-р Ст. Неделчева/ 

Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на катедра " Електротехника, 
електроника и автоматика" с протокол No на 

Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на Факултетен съвет на ИПФ с протокол 
No на 


