
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Теория на управлението 

Код: PsAICE01 Семестър: 1 

Вид на обучението: 
Лекции  
Лабораторни упражнения 
Курсов работа 

Часове за седмица:
Л – 3 часа  
ЛУ - 2 часа 
КР 

Брой кредити: 7 

 
ЛЕКТОР: 

доц. д-р Димитър Атанасов Няголов  
(ИПФ - Сливен), email: d_nyagolov@abv.bg  

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 
за студенти от специалност “Автоматика, информационна и управляваща техника”, на 
Инженерно-педагогически факултет - Сливен, образователно-квалификационна степен 
“магистър”.    
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите трябва да получат теоретични и 
практически познания за моделирането, показателите, процесния анализа и синтез на 
непрекъснатите системи на автоматично управление, да изучат основните методи за 
компютърно моделиране и изследване на разглежданите системи. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Сигнали и системи; Системи за 
автоматично регулиране; Линейни непрекъснати, дискретни и цифрови САР. Структурен 
подход за описание на САР; Устойчивост; Динамика и точност на САУ; Синтез на САУ; 
ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията и уменията по математика, физика, теоретична 
електротехника. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, лабораторни упражнения с използване на макети, 
измервателна апаратура, персонални компютри и инструментални среди за цифрово 
моделиране. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (68% от  оценката по 
дисциплината), защита на протоколи и КР  (заверка, 32% от оценката по дисциплината). 
ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: български 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Наплатанов Н., И. Томов, Н. Маджаров., 
Въведение в терория на управлението , София 1987. 2. Ищев, К. Теория на автоматичното 
регулиране, Издателство на ТУ, 2007.  3. Опенхайм, А., А. Уилски, Я. Яънг. Сигнали и 
системи. Превод от англ. Техника, С., 1993. 4. Гельднер К., С. Кубик  Нелинейние системи 
управления, С. 1987.5..Kuo, B., Automatic Control Systems, Prenice-Hall International, Inc, 1992. 
6. Matlab, High-Performance Numeric Computation and Visualization Software, User’s Guide and 
Reference Guide. The Math Works, Inc., Natick, Mass., 1993. 7. Наплатанов, Н., И. Стойчев, Н. 
Пантев, Наръчник по автоматично управление и регулиране, Техника, С. 1983. 8. Наплатанов, 
Н. и др. Основи на техническата кибернетика, Теория на автоматичното регулиране, том.1, 
том.2, том.4, Техника С. 10. SIMULINK, Dynamic System Simulation. 11. Гарипов, Е.,Решени 
задачи по проектиране на системи за управление вMATLAB и SIMULINK , Издателство на 
ТУ, 1997. 
  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Електрически измервания 

Код: PsAICE  02 
 

Семестър: 1 

Вид на обучението: 
Лекции  
Лабораторни упражнения  

Часове за седмица: 
Л - 2 часа 
ЛУ - 2 часа 

Брой кредити:6 

 
ЛЕКТОР:  

гл. ас. д-р инж. Мишо Мацанков  
(ИПФ - Сливен), e-mail: misho.ivanov@abv.bg  

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 
за студенти от специалност “Автоматика, информационна и управляваща техника”, на 
Инженерно-педагогически факултет - Сливен, образователно-квалификационна степен 
“магистър”.    
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите имат 
теоретични и практически знания за основните видове средства и методите за измерване на 
електрически, магнитни и неелектрически величини. Владеят методите за обработка на 
резултатите от измерването и оценка на различните видове грешки.  
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Курсът “Електрически измервания” запознава 
студентите с основните методи и уреди за измерване на електрически, магнитни и 
неелектрически величини - измерване на съпротивление, капацитет, индуктивност, ток, 
напрежение, ел. енергия, време, период, честота, температура, налягане, дебит, разход, ъглови 
и линейни премествания, сила и деформация. Освен това курсът запознава и с методите за 
обработка и метрологична оценка на резултатите от измерването при наличие на 
систематични, груби и случайни грешки. Последователно се изучават специфичните 
особености на измервателния процес, методите и алгоритмите за измерване, методите за 
увеличаване на точността при измерването, основните типове преобразователи и уреди, 
структурата на измервателните средства.  
ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията и уменията по математика, физика, полупроводникови 
елементи, електротехника, електроника, електронни аналогови устройства, импулсна и 
цифрова схемотехника. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, лабораторни упражнения. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Две двучасови писмени текущи оценки в 
средата и края на семестъра (90%), лабораторни упражнения (10%) 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Колев, Н., Лазаров и др. Електрически 
измервания, ТУ, 2000; 2. Иванчева, В., К.Райков, Ръководство за лабораторни упражнения по 
Електрически измервания, ТУ-София, 2006; 3. Кръстев, П., Стоянов И. Измервания в 
радиоелектрониката, Техника, София, 1993; 4. Панамски, П., И. Станчев и др. Ръководство за 
лабораторни упражнения по електрически измервания, Техника, 2001; 5. Стоянов, И. 
Измерване в електрониката и изчислителната техника, Техника, 1987;  
 
 
 
 
 
 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплината: 
Технически средства за автоматизация 

Код: PsAICE  03  
       PsAICE  04

Семестър: 1 

Вид на обучението: 
Лекции,  
Лабораторни упражнения,  
Курсов проект  

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, 
ЛУ – 2 часа 
КП 

Брой кредити: 5 
 
 
Бройк редити: 2    

 
ЛЕКТОРИ:  

доц. д-р Димитър Атанасов Няголов  
(ИПФ - Сливен), email: d_nyagolov@abv.bg  

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 
за студенти от специалност “Автоматика, информационна и управляваща техника”, 
Инженерно-педагогически факултет, образователно-квалификационна степен “Магистър”   
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на  курса студентите трябва да 
знаят техническите средства използвани  за автоматизация на технологичните процеси, 
методите за тяхното проектиране и изследване. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Автоматична система като обект на 
регулиране; Електронни регулатори с непрекъснато действие, Релейни регулатори, импулсни 
регулатори – характеристики и процеси; Импулсни и цифрови регулатори, програмируеми 
регулатори; Проектиране на техническите средства за автоматизация. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Математика, Физика, Полупроводникови елементи, Техническа 
механика, Теоретична електротехника, Теория на управлението, Електрически измервания, 
Електронни аналогови устройства, Импулсна и цифрова схемотехника.  
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайтове и  демонстрационни  
програми, лабораторни упражнения с протоколи и защита. 
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (68% от  оценката по 
дисциплината), защита на протоколи (заверка, 32% от оценката по дисциплината). 
Втора оценка по дисциплината от курсовия проект – 100% от представянето. 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Костов К., Е. Николов. Технически средства за 
автоматизация. С, ВМЕИ, 1988; 2. Костов К., А. Тодоров, К. Наплатаров.  Промишлени 
регулатори. С ВМЕИ, 1980; 3. Подлесный Н. И, В. Г. Рубанов. Элементы систем 
автоматическото управления и контроля.  Киев, Вища школа, 1982; 4. Jacob J.M.  Industrial Control 
Electronics. Prentice  Hall, New Jersey, 1988. 5. Няголов, Д., Технически средства за автоматизация – част 
първа, Издателство на ТУ – 2013г. 
 
 
 
 
  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на дисциплината 
Микропроцесорна техника 

Код: PsAICE 05      Семестър: 1 

Вид на обучението: 
лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л - 2 часа 
ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

 
ЛЕКТОР:  

Гл.ас.д-р Кръстю Кръстев, 
 GSM: 0895 586 646, e-mail: krystev_kr@abv.bg,  

ИПФ-Сливен, Технически университет – София,  
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 
за студенти от специалност “Автоматика, информационна и управляваща техника”,  на 
Инженерно-педагогически факултет, образователно-квалификационна степен “магистър”. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината има за цел да запознае студентите 
с микропроцесорната техника, както и с принципите на проектиране на микропроцесорни 
системи. Разглеждат се четири типа 8 и 16 битови процесори в контекста на сравнителен 
анализ. Изучават се програмните им модели, методите за адресация, системата от инструкции, 
времедиаграми на шините и програмиране на Асемблер. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Разглеждат се четири типа 8 и 16 
битови процесори в контекста на сравнителен анализ; Изучават се програмните им модели, 
методите за адресация, системата от инструкции, времедиаграми на работа на процесорите; 
Включени са теми свързани с основните проблеми при проектиране на микропроцесорни 
системи както от апаратна, така и от програмна гледна точка; В лекционния материал са 
включени и въпроси свързани с едночиповите  микроконтролери. Разгледани са и основните 
принципи за създаване на програмно осигуряване на микропроцесорни системи. 
Предвидените теми за лабораторни упражнения и курсовата работа съответстват на 
лекционния материал и дават възможност за създаване на практически умения и навици при 
проектирането на микропроцесорни системи. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Осъществяват се входни връзки с дисциплините: Математика, Физика, 
Теоретична електротехника, Програмиране и използване на компютри, Импулсна и цифрова 
схемотехника. Изходните връзки се реализират с дисциплините: Електронни аналогови 
устройства, Електрозадвижване, Електронни преобразуватели, Автоматизация  на 
технологичните процеси. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, лабораторни упражнения и курсов проект. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (80%), лабораторни 
упражнения (20%). 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
1.Ангелов А., П. Петров. Микропроцесори в радиотехническите системи, София, "Техника", 
1989; 2..  Станчев В., Е. Бакърджиев. Микропроцесорна система СМ600 , София, Техника, 
1986.3. Горслайн Дж., Фамилия ИНТЕЛ 8086/8088, София, Техника,1990; 4. Кенаров Н., 
PIC Микроконтролери, Млад конструктор, Варна, 2003; 5.  www.Microchip.com; 6. Р1С16 
Microcontroller Data Book, 1996  Microchip; Microchip – Technical Library, June, 1998 

 �
 
 
 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Полупроводникови елементи 

Код: PsAICE 06 
 

Семестър: 1 

Вид на обучението: 
Лекции  
Лабораторни упражнения  

Часове за седмица: 
Л –2 часа, 
ЛУ - 2 часа 

Брой кредити: 5 

 
ЛЕКТОР:  

доц. д-р инж. Даниел Каров  
(ИПФ - Сливен), e-mail: dani2345@mail.bg  

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 
за студенти от специалност “Автоматика, информационна и управляваща техника”,  на 
Инженерно-педагогически факултет, образователно-квалификационна степен “магистър”. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите имат 
теоретични и практически знания за основните видове електронни и полупроводникови 
елементи и интегрални схеми и техните основни приложения в съвременните електронни 
устройства. Те умеят да определят най-подходящия работен режим за всеки прибор, както и да 
анализират работата на основни схеми. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: полупроводници, р-n преходи, 
полупроводникови диоди, биполярни транзистори, полеви транзистори, тиристори, 
полупроводникови оптоелектронни прибори, полупроводникови датчици, интегрални 
микросхеми. Технологични операции за производство на полупроводникови прибори. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията и уменията по физика, математика, материалознание,  
електротехника. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, лабораторни упражнения. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (90%), лабораторни 
упражнения (10%) 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:1. М. Христов и др. Електронни и полупроводникови 
прибори и интегрални схеми, Техника, 2006. 2. Иванчева, В., “Ръководство за лабораторни 
упражнения по полупроводникови прибори”, ТУ- 2006. 3. Шишков, А.,  Полупроводникова 
техника- част І, Полупроводникови прибори. Техника, 2000.  4. Степаненко, И. Основи теории 
транзисторов и транзисторных схем. Энергия, 1989.,5.Овчаров. Ст., Електроника и 
микропроцесорна техника, ТУ- 2006. 

 
  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Електромеханични устройства 

Код: PsAICE 07 
         PsAICE 08

Семестър: 2 

Вид на обучението: 
Лекции,  
Лабораторни упражнения 
 Курсов проект 

Часове за седмица:
Л – 3 часа,  
ЛУ – 2 часа 
 КП 

Брой кредити: 7 
 
 
Брой кредити: 2 

 
ЛЕКТОРИ:  

доц. д-р Снежана Стефанова Стоянова  
(ИПФ - Сливен), email: SS_Stydenti@abv.bg  

Технически университет – София 
 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 
за  студенти от  специалност “Автоматика, информационна и управляваща техника”, на 
Инженерно-педагогически факултет,  образователно-квалификационна степен “магистър”. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите трябва да получат теоретични и 
практически познания с основните принципи на управление на различните видове 
електромеханични преобразуватели и режимите на преобразуване на енергията, да изучат 
енергетичните, статичните и динамични параметри на различните типове управления, да 
разгледат особеностите на схемите за автоматично управление и начините за синтез на 
контури по ток, скорост и позиция. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Типове статични товари и кинетични 
системи; Основни уравнения в линейните и постъпателните движения; Динамика на 
електрозадвижванията, преходни процеси, математическо описание на процесите, принципи 
на автоматично управление; Режими на преобразуване на енергията при параметрично, 
честотно и векторно управление на асинхронните двигатели; Управление чрез ориентация на 
магнитно поле; Закони за управление, синтез на контур, регулиране на положението, следящо 
електрозадвижване. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Теория на управлението, Полупроводникови елементи Електронни 
преобразуватели, Електромеханични устройства, Технически средства на автоматизация, 
Теория на електрозадвижванията. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, илюстрирани със схеми и презентации, а 
лабораторните  упражнения с протоколи. 
МЕТОДИ НА  ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (80%), лабораторни 
упражнения (20%). 
Втора оценка по дисциплината от курсовия проект – 100% от представянето. 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Браславский И. Я., Асинхронньй злектропривод с 
параметрическим управлением, М., 1989; 2. Ключев В. И., Злектропривод и автоматизация 
общопромишленых механизмов, М.,1986; 3. Миленков С. И., Автоматизация на 
производствени механизми. С., 1980; 4. Мауег М. Elektrishe antiebstechnik. Springerverlag, 
1990; 5. Мауег М. Leistungselektronik. Springerverlag, 1992; 6. Lappe K. Leistungselektronik. 
Springerverlag, 1993; 7. Георгиев П. В.,  Ръководство за лабораторни упражнения по 
ЕУУПММП. 1994, 9 Йорданов Д., Основи на електрозадвиждането. София, 1991; 10. Ключев 
В.,  Теория на електрозадвижването. Москва, 2000; 11. Георгиев П., Промишлени устройства 
и системи. Университетско издателство “В. Априлов”  Габрово, 2007., 12 Георгиев, П. 
Сензорна техника. Университетско издателство “В. Априлов” Габрово, 2008., 13. Георгиев П., 
Електронни регулатори за електрозадвижване, Университетско издателство “В. Априлов”  
Габрово 2009. 
  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на дисциплината 
Импулсна и цифрова схемотехника 

Код: PsAICE 09      Семестър: 2 

Вид на обучението: 
лекции    
лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л - 2 часа 
ЛУ – 2 часа 

 Брой кредити: 5 

 
ЛЕКТОР:  

Гл.ас.д-р Кръстю Кръстев, 
 GSM: 0895 586 646, e-mail: krystev_kr@abv.bg,  

ИПФ-Сливен, Технически университет – София,  
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Импулсна и цифрова схемотехника 
е задължителна фундаментална дисциплина за студентите от специалността “Автоматика, 
информационна и управляваща техника”, за образователна и квалификационна степен 
“магистър”. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина  е студентите да 
усвоят устройството и принципите на функциониране на импулсните и цифрови устройства и 
да ги прилагат при създаването на цифрови структури за използване в устройства за 
автоматизиране и управление на автоматизирани системи и процеси. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В дисциплината се разглеждат логически функции – 
същност, особености, свойства, представяне. Изразяване в    различен базис. Основни 
характеристики на импулсните сигнали. Методи за анализ на преходните процеси. 
Транзисторни ключове. Използване на транзисторни ключове за създаване на логически 
елементи. Интегрални тригери. Комбинационни схеми и схеми с три състояния. 
Последователностни схеми. Броячи, делители, регистри. Принцип на работа. Синтез и 
построяване. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по Полупроводникови елементи, Електрически измервания, 
Теоретична електротехника, Теория на управлението-I част. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции,  лабораторни упражнения и беседи. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (80%), лабораторни 
упражнения (20%). 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
 1. Даковски Л. Логически основи на ЕИМ. С., Техника, 1982. 2. Конов К. Импулсни и 
цифрови схеми и устройства с интегрални ТТЛ елементи. С., Техника, 1983. 3. Конов К. М. 
Димитрова, А. Попов Импулсни и цифрови схеми. С., Техника, 1984. 4. Михов Г. Цифрова 
схемотехника. С., Изд. На ТУ, 2000. 5. Илиев А. К. Цифрова схемотехника. ТУ-Габрово, 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Идентификация на системи 

Код: PsAICE 10 Семестър: 2 

Вид на обучението: 
Лекции 
Лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа 
ЛУ-2 часа 

Брой кредити: 5 

 
ЛЕКТОР: 

Гл. ас. д-р Димитър Кукуригов 
e-mail: d_kukurigov@abv.bg 

Технически университет -София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 
за студенти от специалност “Автоматика, информационна и управляваща техника”, на 
Инженерно-педагогически факултет - Сливен, образователно-квалификационна степен 
“магистър”.    
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: да се запознаят студентите с методите за 
експериментално определяне на математическото описание на даден технически обект на 
базата на детерминирани и случайни изпитателни сигнали. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Разглеждат се основните 
математически модели на техническите системи, характеристиките на детерминираните и 
случайните изпитателни сигнали.  
Изучават се методите на непараметричната и параметричната идентификация, като при 
оценяването на линейни параметрични модели основно внимание се отделя на метода на 
най-малките квадрати и неговите модификации.  
Отделя се внимание на особеностите при идентификация в затворени системи. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията и уменията по математика, физика, теория на управлението. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, лабораторни упражнения с използване на макети, 
измервателна апаратура, персонални компютри и инструментални среди за цифрово 
моделиране. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (68% от  оценката по 
дисциплината), защита на протоколи (заверка, 32% от оценката по дисциплината). 
ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: български 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Гарипов, Е. Идентификация на системи (второ 
преработено издание) – част I и II. ТУ-София, 2004; 2. Гарипов, Е. Ръководство за лабораторни 
упражнения по идентификация на системи с използване на MATLAB и SIMULINK. 
ТУ-София, 1999; 3. Вучков, И. Идентификация на системи. Техника, София, 1989; 4. Ljung, L. 
System Identification: Theoty for the User. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1987; 5. Soderstrom, T. 
and P. Stoica. System Identification. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1989. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Автоматизация на технологични процеси

Код: PsAICE 11 Семестър: 2 

Вид на обучението: 
Лекции,  
Лабораторни упражнения,   

Часове за седмица: 
Л – 2 часа,  
ЛУ – 2 часа  

Брой кредити: 5
 

 
ЛЕКТОРИ:  

доц. д-р Димитър Атанасов Няголов  
(ИПФ - Сливен), email: d_nyagolov@abv.bg  

Технически университет – София 
 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 
за студенти от специалност “Автоматика, информационна и управляваща техника”, 
Инженерно-педагогически факултет, образователно-квалификационна степен “Магистър”.   
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите трябва да 
владеят принципите на идентификация на технологични обекти чрез  експериментално снети 
динамични характеристики, да могат да изберат закон за регулиране и регулатор, и да  
синтезират системи за управление на едномерни и многомерни технологични обекти. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Технологични процеси – общи 
закономерности, класификация, свойства, математическо описание, апроксимация на 
характеристиките; Регулатори – класификация, структура, позиционни регулатори; 
Регулатори с постоянна скорост, пропорционални регулатори, интегрални регулатори; 
Пропорционално-интегрални и пропорционално – интегрално - диференциални регулатори; 
Цифрови регулатори – особености реализация; Оптимална настройка на регулаторите. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Математика, Физика, Химия, Теория управлението, Електронни 
аналогови устройства, Теория на електрозадвижванията, Импулсна и цифрова схемотехника, 
Технически средства за автоматизация. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове и  демо-програми, 
лабораторни упражнения с протоколи и защита, курсова работа със защита 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (68% от  оценката по 
дисциплината), защита на протоколи (заверка, 32% от оценката по дисциплината). 
 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 
 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Хинов Х., К. Наплатаров. Автоматизация на 
технологичните процеси. Техника, София, 1987; 2. Хинов Х., И Масларов.  Промишлени 
регулатори  и  автоматизация  на технологичните процеси. Техника, София, 1984; З. Хинов Х., 
С.. Цонков. Автоматизация на производството - част ІІ. Техника, София, 1980; 4. Хаджийски М. 
Автоматизация на технологичните процеси в химическата и металургичната промишленост. 
Техника, София, 1989; 5. Хинов Х., К Наплатаров. Автоматизация на технологичните 
процеси - Ръководство за лабораторни упражнения . Техника , София 1991; 6.Стоянова Св., В. 
Стоянов. Ръководство за семинарни упражнения и курсова работа по АТП. ВТУ, Русе, 1989. 
 
  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 
Наименование на учебната дисциплина: 
Управление на електромеханични  системи

Код: PsAICE  12  
 

      Семестър: 2 
  

Вид на обучението: 
Лекции (Л),  
Лабораторни упражнения (ЛУ),  
Курсова работа 

Часове за седмица: 
Л     –  2 
ЛУ   – 2 

КР 

Брой кредити: 6 
 

 
ЛЕКТОРИ:   

доц. д-р инж. Даниел Каров  
(ИПФ - Сливен), e-mail: dani2345@mail.bg  

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 
за  студенти от  специалност “Автоматика, информационна и управляваща техника”, на 
Инженерно-педагогически факултет,  образователно-квалификационна степен “магистър”. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА  ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината има интердисциплинарен 
характер, а  нейните цели са практично-приложни. Упражняват се придобити вече знания  и се 
усвояват нови такива. Работи се по съпътстващи  дисциплини. Тя запознава студентите с 
принципите на организация на структурата на цифровите системи за управление на разхода на 
електрическа енергия, за принципите за регулиране на електрически машини, както и тези 
свързани с управлението на електромеханични системи и устройства.  
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  Разглеждат се подходите за постигане на 
енергоикономично управление на процесите в електромеханичните системи с цифрово 
управление. Да се запознаят с основните модели, характеристики  и методи за анализ на 
обобщени йерархични системи. Да придобият теоритични знания и приложни умения за 
реализиране на функциите и йерархичната структура на управляващите ги системи, както и да 
прилагат на практика стандартните закони за управлението им. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Дисциплината има входни връзки с изучавания материал по 
“Математика”, “Електроника”, “Основи на цифровата и микропроцесорна техника”, 
“Преобразувателна техника”, “Електрозавижване”, “Електрически машини”. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, илюстрирани с мултимедийна презентация от 
преносим компютър и интерактивен диалог. Теоретичният материал се илюстрира със 
структурни схеми и фотографии на реални обекти и съоръжения, фигури, формули и 
принципни електрически схеми. На лабораторните упражнения се разглеждат структурни и 
принципни схеми на физически модели на реални системи, като се конкретизират, допълват и 
разширяват теоретичните постановки дадени в лекциите. Упражненията се провеждат с 
помощта на персонални компютри, снабдени със съответния специализиран софтуер.  
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Усвоените теоретични познания и приложни 
умения се контролират текущо през семестъра по време на лабораторните упражнения и с 
изпит с коефициенти на тежест съответно 0,42 от текущия контрол и 0,58 от изпита. 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Томов И., Марков С.,  Микропроцесорни 
управляващи системи. 1986 г. 2.Ленк Дж. ,Наръчник по микропроцесори, микрокомпютри и 
миникомпютри, София, Т. 1983, 3. Изерман, Р. Цифровые управления. М., 1984., 4. 
KuoBenjamin, C. Digital Сontrol Systems. Japan, 1981., 5.Бесекерский В. А., Микропроцесорные 
системы автоматического регулирования, Ленинград, Машиностроение 1988., 6. Kuo, B., 
Automatic Control Systems 1992., 7. Янев К., Тодоров Д., Проектиране на цифрови устройства с 
микропроцесори, София, Техника 1988, 8. TMS320F243,F241,C242 DSP Controllers User’s 
Guide, Systems and Peripherals, 1999., 9. TMS320C24x DSP CONTROLLERS CPU, System and 
Istruction Set TI, 1997.  


