
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Електромeханични устройства 

Код: BE 48 Семестър: 7 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, ЛУ – 1 час 

Брой кредити: 4 

 

 

ЛЕКТОРИ:  

Доц.д-р инж. Михо Петров Михов (ЕФ), тел.: 965 2137, email: mpmi@tu-sofia.bg 

Доц.д-р инж. Пламен Миланов Ризов (ЕФ), тел.: 965 2147, email: pmri@tu-sofia.bg 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 

за студентите от специалност “Телекомуникации” във Факултета по телекомуникации за 

образователно-квалификационната степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Основната цел на курса е да даде на студентите 

знания за  конструкцията, принципите на работа и приложението на основните 

електромеханични преобразуватели на енергия. След завършването му студентите трябва да 

знаят принципа на работа и предназначението на основните елементи на електроенергийната 

система, принципа на работа и областите на приложение на основните видове 

електромеханични апарати за управление, защита и сигнализация, да познават основните 

конструкции на трансформаторите и въртящите електрически машини (асинхронни, 

синхронни и постояннотокови), принципа на работата им, приложението на отделните 

видове машини, основните методи за пускане и регулиране. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се общи сведения за производството, 

пренасянето, разпределението и потреблението на електрическата енергия. Студентите се 

запознават с устройството, приложението, процесите и явленията в комутационните апарати 

за управление и защита. Изучават се устройството, основните принципи на работа и 

областите на приложение на различните видове електрически машини и електронните 

системи за управлението им, информационните микромашини и методите за пускане и 

регулиране на скоростта на двигателите. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Физика, Материалознание, Машинознание. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на нагледни материали – табла, 

детайли и възли от разглобени електрически машини и апарати. Лабораторни упражнения на 

подгрупи от 4 - 5 студента, студентите изработват и защитават самостоятелни протоколи. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текущ контрол, Оценката се формира:  15-

20% от лабораторната работа и 80-85% от два едночасови писмени теста – един в средата на 

семестъра и един в края му. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Божилов Г., Е.Соколов,  Електромеханични 

устройства, Нови знания, София, 2010.  2. Димитрова П., А.Иванов, Електромеханични 

устройства - ръководство за лабораторни упражнения, Нови знания, София, 2010.         3. 

Takashi Kenjo Stepping motors and their microprocessor controls, Clareudon press, Oxford, 1984. 

(Кенио Г. Шаговые двигатели и их микропроцессорные системы управления, М., 

Энергоатомиздат, 1987.) 

mailto:mpmi@tu-sofia.bg
mailto:email:%20pmri@tu-sofia.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА  ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на дисциплината: 

Практикум  по  Приложение  на  

Графични Програмни Среди 

Код: BЕ 55 Семестър:  VII 

Вид на обучението:  

Лабораторни и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

ЛУ – 2 часа,  

СУ – 1 час 

Брой кредити:  2 

ЛЕКТОР:  

Доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов,  

Технически Университет – София, ФЕТТ, катедра “Силова електроника”, тел.9652569, 

email: hinov@tu-sofia.bg. 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: 

Задължителен учебен курс за студенти специалност “Електроника” във ФЕТТ, за 

образователно-квалификационната степен “бакалавър”.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  

Дисциплината има за цел да се усвоят схемните решения, математичните модели и 

компютърното изследване на процесите в електронни схеми. Основно внимание се отделя 

върху практическите умения за използването на специализирани софтуерни платформи, 

базирани на графични среди. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  
Разглеждат се теми свързани с математичното моделиране и управление на различни 

електронни схеми, посредством графични програмни среди. Разглеждат се конкретни 

примери за изследване на различни типове електронни преобразуватели - токоизправители и 

постояннотокови регулатори.    

ПРЕДПОСТАВКИ: 

Обучението се базира на изучаваните курсове по: Математика, Теоретична електротехника, 

Полупроводникови елементи, Електрически измервания, Токозахранващи устройства, 

Електронни регулатори. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: 

Семинарни упражнения, където студентите се запознават с общотеоретични въпроси и 

особеностите на използваните графични програмни среди. Лабораторни упражнения, с които 

се затвърждават приложните знания и умения.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: 

Крайната оценка се формира на базата на разработената по време на семестъра курсова 

работа. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Larsen, Ronald,  W., "LabVIEW for Engineers", 

Prentice Hall, 2010; 2. Travis, J., "LabVIEW for Everyone", Prentice Hall; 3 edition, 2006; 3. 

Steven Chapra, “Applied Numerical Methods with MATLAB: for Engineers & Scientists”, 

McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 3 edition, 2011; 4. William Palm III , “Introduction to 

MATLAB for Engineers”, McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 3 edition, 2010; 5. Sergey E. 

Lyshevski, „Engineering and Scientific Computations Using MATLAB”, Wiley-Interscience; 1 

edition, 2003; 6. http://www.mathworks.com; 7. Черных И.В., “Simulink: среда создания 

инженерных приложений”, Москва, ДИАЛОГ-МИФИ, 2003; 8. Дьяконов В.П., 

„VisSim+Mathcad+MATLAB. Визуальное математическое моделирование”, СОЛОН-Пресс, 

2004. 

http://www.mathworks.com/


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Медицинска електронна 

апаратура  

Код: BE 49.1 Семестър: 7 

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни 

упражнения, курсов проект 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа  

ЛУ – 2 часa 

Брой кредити: 5 

 

 

ЛЕКТОР:   

проф. дтн инж. Иво Илиев (ФЕТТ),тел.:965 3901, email: izi@tu-sofia.bg          Технически 

университет-София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  

Избираема дисциплина за редовни студенти по специалност “Електроника” на Факултет 

Електронна техника и технологии на ТУ-София за образователно-квалификационната степен 

“бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  

Целта на обучението по дисциплината е студентите да изучат основните понятия, подходи, 

стандарти и базови апаратни реализации, приложими при проектиране на специализирана 

медицинска електронна апаратура.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  

Основни теми: Регистриране на електрокардиографски и електроенцефалографски сигнали; 

Автоматично измерване на кръвно налягане; Холтер системи; Измерване на хемодинамични 

параметри; Телеметрично мониториране на витални показатели; Асистиращи системи за 

рискови пациенти и хора с увреждания.  

ПРЕДПОСТАВКИ:  

Електротехника, Аналогова и цифрова схемотехника, Основи на биомедицинското 

инженерство 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  

Лекции изнасяни с помощта на мултимедия. Лабораторни  упражнения с протоколи и курсов 

проект с описание, изчисления и защита.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  

Писмен изпит в края на семестъра, проектът е с отделна оценка 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1.Webster J. C., Medical Instrumentation – application and design. Houghton Mifflin Company, 

1992, ISBN 0-395-59492-8. 

2. Kutz M., BIOMEDICAL ENGINEERING AND DESIGN HANDBOOK, Mc  Graw Hill, 2009. 

3. Joseph D. Bronzino, The Biomedical Engineering HandBook, Second Edition, Boca Raton: CRC 

Press LLC, 2000.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА  

Наименование на дисциплината:  

Електронни устройства за измерване 

и управление ( ЕУИУ )  

Код: BE 49.2  Семестър: 7  

Вид на обучението:  

Лекции и лабораторни упражнения.  

Проект – по една от трите дисциплини.  

Часове за 

седмица:  

Л-2 ч., ЛУ-2 ч.  

Брой кредити: 5  

 

ЛЕКТОР:  

доц. д-р инж. Петър Иванов Якимов (ФЕТТ), тел.: 965 32 65, e-mail: pij@tu-sofia.bg, 

Технически университет – София 

гл.ас.инж.Николай Т. Тюлиев(ФЕТТ), тел.: 965 3143, email: ntt@tu-sofia.bg 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително избираема 

дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Електронна техника” ЕСКУ за 

образователно-квалификационната степен “бакалавър”.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението по “ЕУКУ” е студентите да 

получават знания в областта на приложението на електронните средства в промишлеността. 

Да усвоят основните правила за надеждна работа на устройствата в реални условия, както и 

да могат да “разчитат” и синтезират електронни схеми за контрол и управление на 

неелектрични величини.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се теми, свързани със 

схемотехническата подготовка на студентите и насочени към работата на електронните 

средства в промишлени условия. По-голямата част от учебния материал е отделена на 

специфичните изисквания към електронните устройства за работа с различни сензори – за 

температура, налягане, обороти, влажност, химически състав и др.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знанията от първите три курса на обучение и най-вече 

по дисциплините в областите: Аналогова и Цифрова схемотехника, Електротехника, 

Полупроводникови прибори, Микропроцесорна техника, Автоматизация на инж. труд.  

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  
Лекции изнасяни с помощта на нагледни материали. Записки и помощни материали към 

всяка лекция в страницата на дисциплината.  

Лабораторни упражнения по лекционния материал, изпълнявани самостоятелно от 

студентите. Резултатите от тях се отразяват в протоколи и проверяват от преподавателя.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на седмия семестър. 

Тест при завършване на лабораторните упражнения.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Основните материали са дадени на страницата на 

дисциплината в Интернет. Те се актуализират всеки семестър. 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната дисциплина: 

Материалознание в микроелектрониката 

Код: BE49.3 Семестър: 7 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2 часа, ЛУ-2 часа 

Брой кредити: 

5 

 

ЛЕКТОР:  
доц. д-р Мария Петрова Александрова, тел. 9653085, e-mail: m_aleksandrova@tu-sofia.bg; 

Технически Университет-София, ФЕТТ, катедра МЕ. 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: 

Задължително избираема за редовни и задочни студенти по специалност "Електроника" за 

образователно-квалификационната степен "бакалавър", модул “Микроелектроника”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: 

Целта на обучението по "Материалознание в микроелектрониката" е студентите да получат знания 

за свойствата и приложението на най-актуалните материали в областта на микроелектрониката. В 

края на обучението си студентът ще познава най-актуалните материали в областта на микросхемите 

и микросистемите; ще е запознат със съвременните методи за извършване на качествен и 

количествен анализ на материалите; може да окачествява полупроводникови, диелектрични и 

проводящи материали в обемен (носители) и тънскослоен вид; познава методите за измерване на 

техните електрофизични и оптични свойства. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 
Разглеждат се основните методи за получаване на чисти и свръхчисти вещества, използвани в 

микроелектрониката, както и методите за получаване на монокристални и поликристални 

материали. Изучават се подробно материалите, намиращи приложение като полупроводникови и 

керамични планарни носители (подложки), както и специфични за микроелектрониката 

тънкослойни диелектрични, резистивни и проводящи материали. Студентите се запознават с нови 

материали, намиращи приложение в микроелектрониката, а именно пиезоелектрически, 

термоелектрически, фотоелектрически, магниторезистивни, свръхпроводящи, електролуминес-

центни, херметизационни, наноматериали и др. 

ПРЕДПОСТАВКИ:  
Необходими са основни познания по материалознание, физика, химия, конструиране и технология 

на електронна апаратура. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: 

Лекции, изнасяни с помощта на нагледни материали и мултимедиен проектор. Лабораторни 

упражнения, изпълнявани по лабораторно ръководство и протоколи, изработвани от студентите и 

проверявани от преподавателя. По избор, студентите разработват курсов проект. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на седми семестър. 

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български (Възможно е преподаване и на английски език) 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Александрова, Добриков, Видеков, "Материалознание в микроелектрониката" - учебник, 

ТУ-София , 2015. 

2. Ръсовска M.M., В.Х. Видеков и др. “Ръководство за лабораторни упражнения по 

материалознание в микроелектрониката” , ТУ-София, 2003. 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на дисциплината: 

Преобразувателна техника 
Код: BE52.4 Семестър: VII 

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни упражнения и 

курсова работа по избор 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа,  

ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОР: 

Проф. д-р инж. Петър Трифонов Горанов 

Технически Университет-София, ФЕТТ, катедра “Силова електроника”, тел.: 9652262 

email: pgoranov@ecad.tu-sofia.bg 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: 

Задължително избираема дисциплина за специалност “Електроника” на Факултета по 

електронна техника и технологии на ТУ-София за образователно-квалификационната степен 

“бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА   
Целта на дисциплината е студентите да получат знания за основните схеми на електронни 

преобразуватели на електрическа енергия, изградени на базата на силови полупроводникови 

елементи и за системите им за управление. Студентите се запознават с методите за анализ и 

проектиране и тенденциите в развитието на преобразувателната техника. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  
Разглеждат се параметри и характеристики на основните схеми на полупроводникови 

преобразуватели на електрическа енергия: монофазни и трифазни управляеми 

токоизправители, променливотокови регулатори, преобразуватели на постоянно в постоянно 

напрежение – понижаващи, повишаващи, комбинирани, стандартни и трансформаторни 

схеми, инвертори в трите им основни разновидности – на напрежение, на ток, резонасни. 

Анализират се електромагнитните процеси в схемите на преобразувателите и се разглеждат 

принципите на построяване на системите им за управление. 

ПРEДПОСТАВКИ:  
Дисциплината се базира на знанията на студентите от курсовете “Теоретична 

електротехника”, “Електронни и полупроводникови елементи”, “Токозахранващи 

устройства”, “Аналогова схемотехника”. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: 

Преподаването на дисциплината се осъществява чрез лекции, лабораторни упражнения и 

курсова работа. Лабораторните упражнения имат за цел да разширят познанията на 

студентите и от практическа гледна точка. Курсовата работа дава възможност за 

самостоятелно решаване на конкретна инженерна задача.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: 

Писмен изпит в края на шести семестър. Общата оценка се определя от изпита (с тегло 80%) 

и от лабораторните упражнения (20%). При общ резултат над 50% оценката е 3, над 60% – 4, 

над 70% – 5, над 80% – 6.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  1. Бобчева, М., С.Табаков П.Горанов. 

Преобразувателна техника; 2. Бобчева, М., П.Горанов, Г.Кънов, Ц. Григорова, Ръководство 

за лабораторни упражнения по основи на преобразувателната техника; 3. Mohan, N. 

J.Undeland, W.Roobbins. Power Electronics. John Wiley&Sons. NY. 1995. 4. Бобчева, М., 

Г.Малеев, П.Горанов, Е.Попов.  Ръководство за проектиране на силови електронни 

устройства; 5. INTERNET фирмени адреси. 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на дисциплината: 

Методи, устройства и системи за 

събиране и преобразуване на 

информацията 

Код:  BE50.1 Семестър: 7 

Вид на обучението: Лекции, 

лабораторни упражнения и избираем 

курсов проект 

Часове за седмица: 

Л-2 ч., ЛУ-2 ч. 
Брой кредити:  5 

ЛЕКТОР:  доц. д-р инж. Емил Димитров (ФЕТТ),  

тел. 965 21 44, email: edim@tu-sofia.bg, Технически Университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината е групово 

избираема за редовните студенти по специалност “Електроника” на Факултета по електронна 

техника и технологии на ТУ – София за образователно квалификационната степен 

“бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина е да запознае 

студентите с методите за разработване и използване на електронни устройства и системи за 

събиране и преобразуване на информация от промишлени обекти, научни експерименти и 

медицинска техника. Лабораторните упражнения създават умения за прилагане на 

математичните методи за обработка на входната информация и анализ на получените 

резултати. Курсовият проект е самостоятелно разработване на модул на основата на 

микроконтролер са регистриране, обработка, визуализация и съхранение на експериментални 

данни.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентите се запознават с алгоритмичните основи 

и системотехниката при изграждане на системи за събиране и обработка на информация. 

Разгледани са както класическите, така и специализирани методи и алгоритми за цифрова 

обработка на входните сигнали. Студентите се запознават с принципите за изграждането на 

програмното осигуряване при работа на системите в условията на реално време. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основни познания по математика, цифрова и аналогова схемотехника, 

сигнали и системи и др. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Класически - върху черната дъска с частично използване на 

нагледни материали. На студентите предварително се предоставят материали по всяка от 

разглежданите теми. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Две писмени работи 
през семестъра и оценка от лабораторните упражнения. 
Писменият изпит в края на семестъра оформя окончателната 
оценка. 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:  български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
1. Ташев Ив., Методи, устройства и системи за събиране и преобразуване на информацията, 

София,1998.  

2. Сергиенко, А.Б., Цифровая обработка сигналов, Питер, ISBN 5-318-00666-3,2003.  

3. Liu, J., Real-Time Systems, Prentice-Hall, ISBN 0-13-099651-3, 2000.  

4. Тончев, Й., MATLAB 7 преобразувания изчисления визуализация, I, II и III част, Техника, 

София, ISBN 978-954-03-0685-8, 2009. 

5. Ifeachor, E., B. Jervis, Digital Signal Processing, PersonEducation, ISBN 0-20159619-9, 2002. 

6. Солонина, А., С. Арбузов, Цифровая обработка сигналов моделирование в MATLAB, 

БМВ Петербург, Сант-Петербург, ISBN 978-5-9775-0259-7, 2008. 

 

mailto:edim@tu-sofia.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Оптоелектронни и 
лазерни устройства и 
системи 

Код: BE50.2 Семестър: 7 

Вид на обучението: 

Лекции, упражнения 

Часове за седмица: 

Л - 2часа,  

У – 2 час,  

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Тодор Джамийков (ФЕТТ), тел.: 9652142, еmail: tsd@tu-sofia.bg , ТУ-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително избираем учебен 

курс от бакалавърската програма на специалността“Електроника”.на Технически 

университет-София, образователно-квалификационна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След курса студентите трябва да могат да 

познават понятийния апарат, да определят основните понятия, величини, показатели и 

зависимости в теорията им и ще могат да сравняват по параметри и характеристики различни 

технически решения в областта на тези устройства и системи.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Източници на оптично лъчение, 

предаване на информацията от оптичните системи, пространствен анализ на образите. 

Пространствено – честотен анализ. Модулация и демодулация на оптичното излъчване. 

Приемници на оптичното лъчение. Преизчисляване параметрите на фотоприемника спрямо 

реален източник. Съгласуване на фотоприемниците с предусилвателните схеми. Основни 

оптоелектронни схеми. Конструктивно – енергетични изчисления. Примери на 

оптоелектронни и лазерни устройства от информационен и измервателен тип.  

ПРЕДПОСТАВКИ: “Физика“, “Електронни и полупроводникови прибори”, 

”Оптоелектронни и сензорни елементи”, “Аналогова схемотехника“, “Теория на сигналите “. 

 МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат с помощта на мултимедиен проектор, 

чрез които на екран се проектират структурата на лекцията и най-съществени знания, 

чертежи, графики и формули. Допълнителни уточнения и разяснения се пишат от 

преподавателя на дъска.. 

 МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: две контролни работи с коефициент на 

тежест 0,1 всяка, оценка от лабораторните упражнения с 0,2 и краен изпит с коефициент на 

тежест 0,6.   

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. http://ecad.tu-sofia.bg/olup >>литература>> 

2. P. C. D. Hobbs, Building Electro-Optical Systems: Making it All Work, second edition, 

New York: John Wiley & Sons, Inc, 2009. 

3. Mark Johnson., “Photodetection and Measurement (maximizing performance in optical 

system)”, McGraw-Hill, 2005.  

4. G. C. Righini, An Introduction to Optoelectronic Sensors, World Scientific, 2009.  

5. G. C. Holst, Electro-Optical Imaging System Performance 2nd ed., 2008.  

http://sopko.tu-sofia.bg/
http://sopko.tu-sofia.bg/


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Микроелектронна схемотехника 

Код: BE50.3 Семестър: 7 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2 часа, ЛУ-2 часа 

Брой кредити: 

5 

 

ЛЕКТОР:  

доц. д-р. инж. Георги Ангелов (ФЕТТ), тел. 9652570, еmail: angelov@ecad.tu-sofia.bg  

Технически университет – София, ФЕТТ, катедра МЕ 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: 

Задължително избираема за редовни и задочни студенти по специалност "Електроника" за 

образователно-квалификационната степен "бакалавър". 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: 

Целта на обучението по "Микроелектронна схемотехника" е студентите да получат знания по 

съвременните схемотехнични принципи на синтеза на интегралните схеми и тяхното 

моделиране. Лабораторните упражнения дават умения по схемотехничен анализ на 

интегрални схеми. Получените знания и умения ще позволят на студентите да решават 

компетентно проблеми по микросхемотехниката. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 
Студентите се запознават със схемотехничните възможности, които осигуряват 

съвременните технологии за интегрални схеми. Разглеждат се принципите на 

микросхемотехниката на цифровите и аналогови интегрални схеми. Основно внимание се 

обръща на схемотехниката на СМОS интегралните схеми и тяхното моделиране, тъй като те 

са доминиращи в съвременната микроелектроника. 

ПРЕДПОСТАВКИ:  
Необходими са основни познания по микроелектроника. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: 

Лекции изнасяни с помощта на нагледни материали. Лабораторни упражнения, изпълнявани 

по указания и протоколи, изработвани от студентите и проверявани от преподавателя. По 

избор студентите разработват проект. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  

Писмен изпит в края на седми семестър. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Атанасов А., Основи на микроелектрониката, Изд. „Техника”, София, 1992 г.  

2. Вълков Ст., Микроелектронна схемотехника, Изд. „Техника”, София, 1995 г. 

3. Таков Т., С. Цанова, Микроелектронна схемотехника, Ръководство за лабораторни 

упражнения, МП Издателство на ТУ-София, 2003 г. 

4. Христов М., Р. Радонов, Б. Дончев, Системи за проектиране в микроелектрониката, 

МП Издателство на ТУ-София, 2004 г. 

5. Манолов Е., Аналогови интегрални схеми: схемотехника и проектиране, МП 

Издателство на ТУ-София, 2000 г. 

 

 

mailto:angelov@ecad.tu-sofia.bg


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на дисциплината: 

Автоматизирано проектиране на 

силови електронни устройства 

Код: BE50.4 Семестър: 7 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа,  

ЛУ – 2 часа 

Брой кредити:  5 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р инж. Евгений Иванов Попов,  

Технически университет – София, ФЕТТ, кат. “Силова електроника”, тел. 965-2642, 

email:epopov@tu-sofia.bg 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: 

Задължително избираема дисциплина за редовни студенти по специалност “Електроника”, 

специализация “Силова електроника” за ФЕТТ на ТУ – София, образователно-

квалификационна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: 

Целта на обучението по “Автоматизирано проектиране на силови електронни устройства” е 

студентите да получат знания по теоретичните основи, моделите, методите, алгоритмите и 

приложните програми за анализ, моделиране и автоматизирано проектиране на силовите 

схеми на преобразувателите на електрическа енергия (токоизправители, зависими и 

автономни инвертори, постояннотокови и променливотокови регулатори, електронни 

генератори за технологични цели). 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 

Разглеждат се теми, отнасящи се до теоретичните основи за описание на електромагнитните 

процеси, моделите, методите, алгоритмите, приложните програми за анализ, моделиране в 

преходен/установен режим и автоматизирано проектиране на силовите схеми на 

преобразувателите на електрическа енергия. 

ПРЕДПОСТАВКИ: 

Необходими са познания по математика, теоретична електротехника, полупроводникови 

елементи, токозахранващи устройства, теория на електронните схеми, преобразувателна 

техника, електронни регулатори. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: 

Лекции, изнасяни с помощта на нагледни материали. Лабораторни упражнения, изпълнявани 

по учебни помагала и протоколи, изработвани от студентите и проверявани от 

преподавателя, курсов проект за част от студентите. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: 
Писмен изпит в края на седми семестър. Оценката се формира като сума от максимум 20 т. 

от лабораторните упражнение и максимум 80 т. в зависимост от отговорите на 80 

специфични въпроса по време на писмения изпит. Резултат повече 40 т. е 3, повече от 50 т. е 

4, повече 60 т. е 5, повече 70 т. е 6. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Е.И. Попов “Анализ, моделиране и проектиране на 

преобразувателни устройства (Автоматизирано проектиране на силови електронни 

устройства)”, Учебник, Издателство на ТУ – София, София, 2005 г.; Е.И. Попов 

“Автоматизирано проектиране на силови електронни устройства”, Ръководство за 

лабораторни упражнения., Издателство на ТУ – София, София, 2006 г. 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната дисциплина: 

Ядрена електроника 

Номер:  BE51.1 Семестър: VІI 

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни упражнения, 

курсов проект 

Часове за седмица: 

Л     -  2 часа, 

ЛУ  -  2 часа 

Брой кредити: 

5 

ЛЕКТОР: доц. д-р инж. Митьо Г. Митев, ТУ – София, кат. „ЕТ” тел.: 2565 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително избираема 

дисциплина за редовни студенти по специалност “Електронна техника”, специализация 

“Биомедицинско инженерство” на ФЕТТ на ТУ-София за образователно-квалификационната 

степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА Целта на курса е студентите да се запознаят със 

средствата и методите за детектиране и измерване на основните параметри на ядрените 

(йонизиращите) лъчения и да придобият практически опит в проектирането и използването 

на съответната апаратура. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В курса се разглеждат основни понятия от ядрената 

физика и различните типове детектори на йонизиращи лъчения. Отделено е място на 

методите и устройствата за преобразуване, селектиране и регистриране на сигналите от 

детекторите и за обработка на информацията. Разгледани са конкретни методи, уреди и 

системи, намиращи приложение в ядрено-физичните изследвания, екологията, 

промишлеността и селското стопанство. Изучава се използването на микропроцесорните 

системи и персоналните компютри в електронните ядрени уреди и системи. 

ПРДПОСТАВКИ: В дисциплината “Ядрена електроника” се използват знанията, придобити 

от  дисциплините: ”Импулсна схемотехника”, “Аналогова схемотехника”, “Цифрова 

схемотехника”, “Микропроцесорна схемотехника”, “Основи на компютърната техника” и др. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни с помощта на нагледни материали, 

диапозитиви и слайтове. Предмет на лабораторните упражнения е практическото 

запознаване с различните типове детектори на йонизиращи лъчения и електронни схеми и 

уреди, провеждане на измервания с тях. Данните от експериментите се записват в електронен 

формат и подлежат на обработка с електронни таблици или други програмни системи. 

Резултатите се оформят в протоколи от изпитанията, които се защищават пред ръководителя 

на упражнението.Курсовите проекти са посветени на проектирането на различни типове 

електронни ядрени устройства, уреди и системи. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит и събеседване в края на 

седми семестър. Курсовите проекти са със самостоятелна оценка 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

1. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  основна: 1. Ванков,И. М.Митев. 

Ядрена електроника. София, Издателство на ТУ, 2012г., 2. Ванков И., Ядрена електроника ч. 

I-И. Шумен, "Глаукс", 2002 г. 3. И. Ванков, М. Митев, Х. Христов. Ядрена електроника ч. ІІ. 

Шумен, "Глаукс", 2002 г.; допълнителна: 1. Glenn F. Knoll, Radiation Detection and 

Measurement, John Wiley & Sons (1999), 2 Spieler, H. Semiconductor detector systems. Oxford 

Press, 2005, 3. Lutz, Gerhard, Semiconductor Radiation Detectors. Springer. Berlin Heidelberg 

New York, 1999, 353p., 4. Ahmed, S.N., Physics and Engineering of Radiation Detection. 

Academic Press Inc. Published by Elsevier. Amsterdam, 2007, 764p., 5. Ковальский, Е. Ядерная 

электроника. Пер. с англ., Москва, Атомиздат, 1972 г., 6. Selected Topics in Nuclear 

Electronics. TECDOC 363, International Atomic Energy Agency, Vienna,  1986., 7. Басиладзе, 

С.Г., Быстродействующая ядерная электроника. Москва, Энергоиздат, 1982 г. 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Проектиране на аналогови интегрални схеми 
Код: BE51.2 Семестър: 7 

Вид на обучението: 

Лекции, Лабораторни упражнения, Курсов проект 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой 

кредити: 5 

 

ЛЕКТОР:  

доц. д-р инж. Емил Д. Манолов (ФЕТТ), тел.: 965 3269, еmail: edm@tu-sofia.bg, Технически 

университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителнo избираема 

дисциплина за студентите от специалност “Електроника” на Факултета по електронна 

техника и технологии на ТУ-София, образователно-квалификационната степен “бакалавър”.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на дисциплината "Схемотехника на 

интегралните схеми" е да се дадат основни познания по анализа и схемотехническото 

проектиране на съвременните аналогови интегрални схеми. Студентите, завършили успешно 

курса, трябва да познават базовите аналогови стъпала и техните приложения при 

реализацията на специализирани и универсални интегрални схеми.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Модели на интегралните елементи. Принципи при 

проектирането на интегрални схеми. Токови огледала, задаващи източници на тoк и 

напрежение. Вериги за установяване на постояннотоковия режим. Усилватели с динамичен 

товар, диференциални и каскодни усилватели. Изходни стъпала. Типови архитектури на 

операционните усилватели на проводимост ОТА, стандартни операционни усилватели ОА и 

операционни усилватели на ток ОСА. Операционни усилватели с понижено захранващо 

напрежение. Определяне на характеристиките на операционните усилватели. Честотен 

анализ и компенсация  на  операционни усилватели. Обратни връзки в аналоговите 

интегрални схеми. Интегрални компаратори. Интегрални умножители на напрежение. 

Интегрални тактови генератори. Интегрални датчици на температура. Структура, принцип на 

работа и основни елементи на интегралните SC-схеми. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Задълбочени познания по дисциплините: Полупроводникови елементи, 

Аналогова схемотехника, Теория на електронните схеми, Микроелектроника.  

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции. Решаване на типови задачи от анализа и 

проектирането на интегрални схеми. Лабораторни упражнения изпълнявани под 

ръководство. Протоколи, изработвани от студентите и проверявани от преподавателя. Курсов 

проект по желание.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текущ контрол по време на лабораторните 

упражнения (40%). Писмен изпит (60%).  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: МАНОЛОВ, Е.Д. Аналогови интегрални схеми: 

схемотехника и проектиране. ТУ-София, 2002. МАНОЛОВ, Е.Д. Ръководство за 

лабораторни упражнения по схемотехника на интегралните схеми. ТУ-София, 2014. TONY 

CHAN CARUSONE, DAVID A. JOHNS, KENNETH W. MARTIN. Analog integrated circuit 

design, 2nd ed., John Wiley & Sons, Inc., 2012. WILLY SANSEN. Analog Design Essentials. 

Springer International Series in Engineering and Computer Science, 2006. R. J. BAKER. CMOS 

Circuit Design, Layout, and Simulation. IEEE Press, Willey & Sons, 2008. PHILLIP E. ALLEN,  

DOUGLAS R. HOLBERG. CMOS Analog Circuit Design. Oxford Series in Electrical and 

Computer Engineering, 2002. 

mailto:edm@tu-sofia.bg


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: Автоматизация на 

инженерния труд в 

микроелектрониката 

Код: BE51.3 Семестър: 7 

Вид на обучението: Лекции, 

Лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа  

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОРИ: 

проф. д-р инж. Марин Христов Христов, email: mhristov@ecad.tu-sofia.bg 

Технически университет – София, ФЕТТ, катедра МЕ, тел. 965 3115  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  

Дисциплината е от група избираеми дисциплини за редовните и задочни студенти от 

специалността “Електроника” на ФЕТТ – Технически университет – София за образователно-

квалификационна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:   

Целта на дисциплината е студентите да се запознаят с методите и подходите за 

автоматизиране на основните инженерни дейности в областта на микроелектрониката и по-

специално с проектирането и тестването на интегрални схеми и системи. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  

Изучават се методите за автоматизирано проектиране и конструиране на интегрални схеми и 

системи, спецификата в проектирането на аналогови и цифрови схеми, функционално-

логическо и топологично проектиране, въведение в езиците за хардуерно описание, тестване 

и диагностика на неизправности, схеми по поръчка, проектиране на технологични процеси и 

елементи, автоматизирано управление и контрол на производството на микроелектронни 

изделия. 

ПРЕДПОСТАВКИ:  
Необходими са знания по основните фундаментални и специални дисциплини в областта на 

електрониката. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове и демо-програми, 

лабораторни упражнения с протоколи и курсов проект с описание и защита. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: 

Защита на протоколите от лабораторните упражнения, курсовия проект и писмен изпит в края 

на VII семестър. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Geiger, Allen, Strader, VLSI Design Techniques For Analog And Digital Circuits, New  York, 

1990;  

2. Pucknell, Eshraghian, Basic VLSI Design - Systems and  Circuits, New York, 1992; 

3. Христов, М., Р. Радонов, Б. Дончев, Системи за проектиране в микроелектрониката, 

Учебник,  София,  2004; 

4. Христов, М., Р. Радонов, Б. Дончев, К. Михайлова, Д. Пукнева, О. Антонова, Д. 

Арабаджиев, Ръководство за лабораторни упражнения по Системи за проектиране в 

микроелектрониката,  София, 2004; 

5. Нанчева – Филипова, К., М. Христов, В.  Христов, И. Панайотов, Използване на (v)HDL  

за анализ на електронен хардуер, София, 2004. 

 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА  ДИСЦИПЛИНА  
 

Наименование на дисциплината: 

Електронни Технологични Системи 
Код: ВЕ51.4 Семестър:  VII 

Вид на обучението:  

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за 
седмица: 

Л – 2 часа,  

ЛУ – 2 часа 

Брой кредити:  5 

ЛЕКТОР:  

Доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов,  

Технически Университет – София, ФЕТТ, катедра “Силова електроника”, тел.9652569, 

email: hinov@tu-sofia.bg. 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: 

Задължително избираем учебен курс за студенти специалност “Електроника” във ФЕТТ, 

профил “Силова електроника” за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  

Дисциплината има за цел да запознае студентите с основните схеми и параметри  на 

прилаганите електронни технологични устройства и системи в съвременното индустриално 

производство и възможностите за подобряване на енергийната им ефективност.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  
Обхванати са общотеоретични въпроси свързани с физическите принципи на 

електротехнологичните процеси, електрически схеми на заместване на технологичните 

устройства като товари на силовите преобразуватели и режимите на работа, схемите за 

захранване и управление. Учебният материал включва следните устройства: 

електротермични – за съпротивително, индукционно, диелектрично и електродъгово 

нагряване; електролъчеви – плазмени, електроннолъчеви и лазерни; електрохимични; 

електромеханични.  

ПРЕДПОСТАВКИ: 

Материалът се основава на  изучаваните курсове по Математика, Материалознание, 

Електротехника, Токозахранващи устройства, Преобразувателна техника и Електронни 

регулатори. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: 

Лекции изнасяни с помощта на нагледни материали от каталози на водещи световни фирми в 

областта и от собствени научно-изследователски разработки. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: 

Писмен изпит с техническа задача (80%) и резултати от защита на протоколи (20%). 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Конрад Х., Р. Крампиц, “Електротехнология”, 

“Техника”, София, 1990; 2. Metaxas A.C., ”Fondations of Electroheat” John Wiley& Sons New 

York, USA 1996 ISBN 0 471 95644 9; 3. Rudnev V., Cook R., Loveless D., and Black M. 

“Induction Heat Treatment: Modern Power Suplies, Load Matching, Process Control, and 

Monitoring”, INDUCTOHEAT, New York, USA 1997; 4. Induction. Conduction électrique dans 

l’industrie. “Electricité de France” ISBN 2-86995-022-5; 5. http://www.radyne.com; 6. 

http://www.pillar.com; 7. http://www.tocco.com; 8.  http://www.inductoheat.com; 9. 

http://www.siemens.com. 

http://www.radyne.com/
http://www.pillar.com/
http://www.tocco.com/
http://www.inductoheat.com/
http://www.siemens.com/


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Основи на биомедицинското 

инженерство  

Код: BE 52.1 Семестър: 7 

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни 

упражнения, курсов проект 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа,  

ЛУ – 2 часa,  

Брой кредити: 5 

 

 

ЛЕКТОР:   

проф. дтн инж. Иво Илиев (ФЕТТ),тел.:965 3901, email: izi@tu-sofia.bg          Технически 

университет-София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  

Избираема дисциплина за редовни студенти по специалност “Електроника” на Факултет 

Електронна техника и технологии на ТУ-София за образователно-квалификационната степен 

“бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  

Целта на обучението по дисциплината е студентите да изучат основните понятия, подходи, 

стандарти и базови апаратни реализации, приложими при проектиране на медицинска 

електронна апаратура.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  

Основни теми: Биосигнали – основни параметри; Биопотенциал и бионапрежение; 

Биосензори – видове, технология и приложения; Смущения и артефакти при регистриране на 

биосигнали; Усилватели за регистриране на биосигнали. Електробезопасност и 

електромагнитна съвместимост на апарати за регистриране на биосигнали. 

ПРЕДПОСТАВКИ:  

Електротехника, Аналогова и цифрова схемотехника, Физика, Механика 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  

Лекции изнасяни с помощта на мултимедия. Лабораторни  упражнения с протоколи и курсов 

проект с описание, изчисления и защита.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  

Текуща оценка, формирана от две контролни писмени работи, като в крайната оценка се 

включва и представянето на студента по време на лабораторните упражнения в съотношение 

средна оценка от контролните/лаб. упр – 4:1. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Webster J. C., Medical Instrumentation – application and design. Houghton Mifflin Company, 

1992, ISBN 0-395-59492-8. 

2. Zhang X., Ju H., Wang J., Electrochemical Sensors, Biosensors and Their Biomedical 

Applications, Academic Press is an imprint of Elsevier, 2008. 

3. Joseph D. Bronzino, The Biomedical Engineering HandBook, Second Edition, Boca Raton: CRC 

Press LLC, 2000.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/OM6M8UZU/darjanov@tu-sofia.bg


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Проектиране на цифрови 

интегрални схеми 

Номер: BE52.2 Семестър: 7 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2 часа, ЛУ-2 часа 

Брой кредити: 

5 

 

ЛЕКТОРИ: проф. д-р инж. Таня Василева, Технически Университет - София, ФЕТТ,   

катедра “Електронна техника”,  тел.: 9652490, e-mail: tkv@tu-sofia.bg, гл.ас. д-р. Василий 

Чумаченко, тел.:9652740, e-mail: vpt@tu-sofia.bg 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Изборна дисциплина за студенти от специалност “Електроника” на ФЕТТ на ТУ-София за 

образователно-квалификационната степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА   
Дисциплината “ Проектиране на цифрови  интегрални схеми ” има за цел да запознае 

студентите със съвременни методи за проектиране на цифрови схеми  на базата на 

програмируеми ИС, включително времеви зависимости, верификация и тесто-пригодност, и 

да изгради практически умения за проектиране и реализиране на цифрови схеми с FPGA при 

избор на подходяща архитектура за конкретно приложение, използване на езици за описание 

на апаратната част (Verilog или VHDL), синтез и опит при работа с професионални средства 

за автоматизация при проектирането. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА 

Обект на изучаване са FPGA и CPLD архитектури, областите на приложение, средствата за 

автоматизираното проектиране и начините за специализация  на ИС с  програмируеми FPGA 

и CPLD схеми. Разглежда се методологията за проектиране, включваща моделиране с езици 

за описание на хардуер (VHDL), синтез, физическо проектиране, практическа реализация и 

тестване. Обсъждат се стратегии за оптимизация на закъсненията, използваемост на 

ресурсите и използване на вградени микропроцесори. 

ПРЕДПОСТАВКИ  Цифрова схемотехника. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ 

Лекции и практически занятия. Практическите занятия са проектно-ориентирани. и имат за 

цел придобиване на практически опит при проектиране, реализация и тестване на готовото 

изделие. Вместо цикъл фиксирани упражнения студентите разработват цялостен проект, с 

цел  да преминат през всички етапи на проектиране, както и да придобият умения за работа в 

екип. Използват се съвременни методи и средства за автоматизация при проектирането, за 

управление на проекти и  инструменти за колаборативно проектиране. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  Оценката се формира в резултат на 

защитата на разработения през семестъра съвместен проект и индивидуални домашни работи 

(80%) и на практически ориентиран тест (20%) върху основните теоретични проблеми.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Материали за лекции и упражнения - http://lark.tu-sofia.bg/asic , 2014 

2. Jan M. Rabaey, Digital Integrated Circuits, A Design Perspective, Prеntice Hall, 2003 

3. H. Kaeslin, Digital Integrated Circuit Design, Cambridge University Press, 2008 

4. V. Pedroni, Circuit Design with VHDL, MIT, 2004 

5. P. Chu, RTL Hardware Design using VHDL, Wiley, 2006  

mailto:tkv@tu-sofia.bg
mailto:vpt@tu-sofia.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната дисциплина: 

Производствени процеси в 

микроелектрониката 

Код: BE52.3 Семестър: 7 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица:  

Л-2 часа, ЛУ-2 часа  

Брой кредити: 

5 

 

ЛЕКТОРИ: Технически Университет-София, ФЕТТ, катедра “Микроелектроника” проф. д-р 

Валентин Видеков, тел. 2965 3101, e-mail: videkov@tu-sofia.bg,  доц. д-р Мария Александрова – 

Пандиева, тел. 2 965 30 85,  m_aleksandrova@tu-sofia.bg,   ; доц. д-р Георги Добриков, тел. 2 965 

3085, e-mail:  georgi_hd@tu-sofia.bg,   

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: 

Задължително избираема дисциплина за студентите от специалност "Електроника", модул 

„Микроелектроника“ за образователно-квалификационната степен "бакалавър" . 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: 

Целта на дисциплината е студентите да получат познания за производствените процеси в 

микроелектрониката. Ще бъдат разгледани отделните процеси и функционалната им връзка. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 
Лекциите обхващат основните технологични процеси от микроелектронното производство 

започващи от подготовката на подложката, нанасяне на слоеве чрез различни методи и тяхното 

структуриране. Разглеждат се методите за монтаж и корпусиране на микроелектронни елементи. 

Лабораторните упражнения в основната си част обхващат технологичните процеси за нанасяне на 

покрития и тяхното структуриране. Включени са и лабораторни отнасящи се за производствени 

особености и връзка конструкция – технология. 

ПРЕДПОСТАВКИ:  
Необходими са основни познания по физика, химия, материалознание, микроелектроника. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: 

Лекциите се провеждат аудиторно групово с възможност за използване на мултимедийна техника. 

Лабораторните упражнения се провеждат в специализирани технологични лаборатории в съответна 

среда и облекло. Занятията са групови с възлагане на индивидуални задачи. Възлагат се задачи и за 

самостоятелна работа извън аудиторните занятия. Управлението на дисциплината е чрез сайт 

http://ecad.tu-sofia.bg/ppme.    

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Дисциплината е с текуща оценка. Провежда се 

пълен контрол за изпълнение на поставените задачи, като се отчитат всички елементи на учебният 

процес. Оценяват се посещения на занятия, изпълнение на лабораторни задачи, срокове на 

предаване на задачите, оценки от тестове и защита на протоколи. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. М. Филяк, Конструктивно-технологические основы микроэлектроники, Ориенбургский 

государственный университет 2017.  

2. Воротынцев В.М., Скупов В.Д. Базовые технологии микро- и наноэлектроники. Учебное 

пособие, УДК 621.3.049.76, ООО „Проспектт“ 2017 г. 

3. R.A. Levy, Microelectronic Materials and Processes, ISBN-13: 978-0-7923-0154-7  

(https://books.google.bg/books?hl=en&lr=&id=A4tqCQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR12&dq=micr

oelectronic+processes&ots=IDUR9dQHYQ&sig=zKlgYlh3GU82mejYrfie_KR0qxA&redir_esc

=y#v=onepage&q=microelectronic%20processes&f=false ) 

4. Герхард Трьостер, Геролд Брендли, Валентин Видеков, Славка Цанова  Микросистемен 

монтаж, Издателство на Технически университет София, 2008 ISBN 978-954-438-740-2  

140 стр. 

mailto:videkov@tu-sofia.bg
mailto:m_aleksandrova@tu-sofia.bg
mailto:videkov@tu-sofia.bg
mailto:videkov@tu-sofia.bg
https://books.google.bg/books?hl=en&lr=&id=A4tqCQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR12&dq=microelectronic+processes&ots=IDUR9dQHYQ&sig=zKlgYlh3GU82mejYrfie_KR0qxA&redir_esc=y#v=onepage&q=microelectronic%20processes&f=false
https://books.google.bg/books?hl=en&lr=&id=A4tqCQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR12&dq=microelectronic+processes&ots=IDUR9dQHYQ&sig=zKlgYlh3GU82mejYrfie_KR0qxA&redir_esc=y#v=onepage&q=microelectronic%20processes&f=false
https://books.google.bg/books?hl=en&lr=&id=A4tqCQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR12&dq=microelectronic+processes&ots=IDUR9dQHYQ&sig=zKlgYlh3GU82mejYrfie_KR0qxA&redir_esc=y#v=onepage&q=microelectronic%20processes&f=false


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Градивни елементи на силовата 

електроника 
Номер: BE49.4 Семестър: VII 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа,  

ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОР:  
Проф. д-р инж. Петър Трифонов Горанов 

Технически Университет-София, ФЕТТ, катедра “Силова електроника”, тел.: 9652262 

email: pgoranov@ecad.tu-sofia.bg 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: 

Задължително избираема дисциплина за специалност “Електроника” на Факултета по 

електронна техника техника и технологии на ТУ-София за образователно-

квалификационната степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  
Целта на обучението по “Градивни елементи в силовата електроника” е студентите да 

получат знания, въз основа на които да проектират и избират силови електронни елементи, 

да могат да прилагат физическите принципи, основните характеристики и параметри и 

основните схемотехнични особености на мощните полупроводникови прибори, на 

специализирани магнитни елементи, силови кондензатори и други пасивни компоненти с 

приложение в силовата електроника. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  
Изучават се характеристики, параметри и особености при използването на мощни биполярни 

и Шотки-диоди, силови MOSFET и IGBT транзистори, основни видове тиристори и други 

специфични мощни електронни прибори. Раглеждат се изисквания към схеми за управление 

и защита (драйверни схеми), различни видове ограничаващи вериги и елементи. Изучават се 

особености на магнитни вериги и методики за проектиране на мощни и високочестотни 

трансформатори и дросели, избор и оразмеряване на импулсни и силови кондензатори, 

суперкондензатори, специфични особености на различните видове акумулатори.  

ПРЕДПОСТАВКИ:  
Необходими са основни познания по Физика, Електротехника, Полупроводникови елементи, 

Токозахранващи устройства и Преобразувателна техника  

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  
Лекции, представяни с помощта на нагледни материали, табла и презентации на фирмени 

данни. Лабораторни упражнения, изпълнявани по писменно задание и протоколи, 

изработвани от студентите и проверявани от преподавателя. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:   
Писмен изпит в края на VII-ти семестър. Общата оценка се определя от изпита (с тегло 80%) 

и от лабораторните упражнения (20%). При общ резултат над 50% оценката е 3, над 60% – 4, 

над 70% – 5, над 80% – 6. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  1. Горанов П., Градивни елемнти в силовата 

електроника, Изд. ТУ-София 2016. 2. Mohan, N. J.Undeland, W.Roobbins. Power Electronics. 

John Wiley&Sons. NY. 1995. 3. Semiconductor Applications. Philips Semiconductors, 1995. 4. 

INTERNET фирмени страници. 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: Практикум МЕ 

Код: BE53.2 Семестър: 7 

Вид на обучението: Лабораторни 

упражнения 

Часове за седмица: 

ЛУ – 2 часа  

Брой кредити: 2 

 

ЛЕКТОРИ: 

доц. д-р инж. Валентин Христов Видеков, email: videkov@tu-sofia.bg, доц. д-р Светозар 

Кръстев Андреев, andreev@tu-sofia.bg, Технически университет – София, ФЕТТ, катедра МЕ. 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  

Практикум по избрана дисциплина е задължителна учебна дисциплина от бакалавърската 

програма на електронните специалности. Дисциплината се изучава от специалност 

„Електроника”. 

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  студентите да получат възможност за изучаване 

на типови дейности от областите на посочените списъци със задължително избираеми 

дисциплини към даден модул. Основен момент е придобиване на умения за извършване на 

основни практически операции по тези дисциплини. В комплекс тематиката трябва да обхване 

и трите списъка с диференциране по списъците. 

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В края на обучението си по този университетски курс 

студентът ще може да планира и проведе процес в избраната област; може да извърши 

специфично измерване; може да представи получени резултати. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: химия, математика, физика, технологичен практикум, практикум по 

схемотехника, измервания в електрониката. 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Дисциплината се провежда чрез използване на сайт 

http://ecad.tu-sofia.bg/pkrme. В рамките на предвиденото учебно натоварване се осигурява 

провеждане на общите и специфични занятия. Конкретните задачи се включват в график на 

преподаватели, лабораторна база и времеви график в началото на семестъра. Занятията с е 

провеждат в лаборатории с компютърно, технологично и измерително оборудване. 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Контролът по постигане на целта е 

непрекъснат през целия семестър. Осъществява се чрез проверка на всички параметри на 

учебния процес, като посещение на занятия, изпълнение на задачи от самоподготовка и 

лабораторни упражнения. Крайния резултат се контролира чрез преглед на присъствието и 

входящи и/или изходящи точкови оценки за изпълнение на елементи от лабораторните 

упражнения и самостоятелната подготовка. 

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български (с възможност за преподаване на английски). 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Литературата към дисциплините от списъците със 

задължително избираеми предмети. 

mailto:videkov@tu-sofia.bg
mailto:andreev@tu-sofia.bg


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА  ДИСЦИПЛИНА  
 

Наименование на дисциплината: 

Практикум 
Код: BE53 Семестър:  VII 

Вид на обучението:  

Лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

ЛУ – 2 часа,  

 

Брой кредити:  2 

ЛЕКТОР:  

Доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов,  

Технически Университет – София, ФЕТТ, катедра “Силова електроника”, тел.9652569, 

email: hinov@tu-sofia.bg. 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: 

Задължителен учебен курс за студенти специалност “Електроника” във ФЕТТ, за 

образователно-квалификационната степен “бакалавър”.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  

Дисциплината има за цел обучаваните студенти да придобият практически навици, умения и 

знания от непосредствено участие в монтаж и изследване на съставните елементи и вериги 

на електронни устройства. По време на курса се предвижда реализиране на конкретни 

електронни схеми с оживяване и настройка. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  
Включени са теми, свързани с практическата реализация на различни електронни схеми. 

Разглеждат се конкретни примери за синтезиране, изследване, настройка и диагностика на 

електронни преобразуватели – токоизправители, регулатори на променливо и постоянно 

напрежение и специализирани захранващи източници за зареждане на акумулаторни батерии 

и енерго-ефективно осветление.    

ПРЕДПОСТАВКИ: 

Обучението се базира на изучаваните курсове по: Теоретична електротехника, Аналогова и 

цифрова схемотехника, Измервания, Полупроводникови елементи, Токозахранващи 

устройства. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: 

Лабораторни упражнения, където се усвояват практически знания и умения.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: 

Дисциплината е без оценка. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Стефанов, Н. Й., Т. Б. Атанасов, А. Г. Маноилов, 

“Наръчник по токозахранващи устройства”, София, Техника, 1992 г; 2. Стефанов Н. 

„Токозахранващи устройства“,  Техника, София, 2005; 3. Бобчева М., С. Табаков, П. Горанов, 

„Преобразувателна техника“ - Печатна база ТУ-София, София, 2002. 4. Анчев М. „Силови 

електронни устройства“, ТУ-София, 2008; 5. Бобчева М., Г. Малеев, П. Горанов, Е. Попов, 

„Ръководство за проектиране на силови електронни устройства“, ТУ-София, 1992; 6. 

www.onsemi.com – SWITHCH MODE power supply – Reference; 7. www.linear.com – Switching 

Regulator - Application note, Design Manual; 8. www.linear.com – Power management for LED’s, 

Power management for portable products; 9. www.national.com – National lightening solutions.  

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: Практикум по 

конструиране на електронна 

апаратура 

Код: BE60 Семестър: 8 

Вид на обучението: Лабораторни 

упражнения 

Часове за седмица: 

ЛУ – 3 часа  

Брой кредити: 2 

 

ЛЕКТОРИ: 

доц. д-р инж. Валентин Христов Видеков, email: videkov@tu-sofia.bg, доц. д-р Светозар 

Кръстев Андреев, andreev@tu-sofia.bg, Технически университет – София, ФЕТТ, катедра МЕ. 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 

от бакалавърската програма на електронните специалности. Дисциплината се изучава от 

специалност „Електроника”. 

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: е студентите да получат практическа възможност 

за конструиране и изработка на електронно изделие при съчетаване на групова и 

индивидуална работа. Задачите които ще бъдат изпълнявани са свързани с конструкция на 

електронно изделие; технологично проектиране; планиране; изработка на електронен 

модул/изделие. 

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В края на обучението си по този университетски курс 

студентът ще може да конструира завършено електронно устройство, може технологично да 

реализира електронно устройство, може да защити избраното решение. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Химия, Математика, Основи на инженерното проектиране, технологичен 

практикум, Практикум по схемотехника, Измервания в електрониката, Проектиране и 

производство на електронна апаратура. 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Дисциплината се провежда чрез използване на сайт 

http://ecad.tu-sofia.bg/tpkea. В рамките на предвиденото учебно натоварване се осигуряват 

преподаватели, лабораторна база и времеви график, в който студентите да извършват 

практическа дейност по конструиране и реализация на електронно изделие. Изборът на 

конкретно изделие се осъществява в рамките на курсовата работа. 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Дисциплината няма шестoбална оценка. При 

изпълнението на занятията от учебната програма студентите получават право на заверка, 

която се нанася след защита на курсовата работа. 

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Литературата към дисциплините от списъците със 

задължително избираеми предмети. 

 

mailto:videkov@tu-sofia.bg
mailto:andreev@tu-sofia.bg


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Комуникационна техника 

Код: BE56 Семестър: 8 

Вид на обучението: 

Лекции, Лабораторни 

упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа,  

ЛУ – 2 час,  

Брой кредити: 3 

 

ЛЕКТОРИ:   

доц. д-р инж. Златка Вълкова-Джарвис (ФТК), тел.: 965 2662, е-mail: zvv@tu-sofia.bg 

гл. ас. д-р Камелия Николова (ФТК), тел.: 965 2134, е-mail:  ksi@tu-sofia.bg 

Проф. д-р инж. Лидия Йорданова (ФТК),тел.:965 2130, email: jordanova@tu-sofia.bg 

доц. д-р Иво Дочев (ФТК), тел.: 965 2146, е-mail:  idochev@tu-sofia.bg 

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 

за студенти от специалност Електроника на Факултета по електронна техника и технологии, 

образователно-квалификационна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса се очаква студентите 

да познават съвременните комуникационни услуги, системи и мрежи, принципите на 

изграждане на радиокомуниокационните системи и на използваната в тях приемо-

предавателна апаратура и да ги прилагат за решаване на конкретни инженерни задачи. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Oсновни понятия и принципи в 

телекомуникациите; Преносни среди и системи – метални и оптични кабели; Мултиплексни 

системи - принципи на мултиплексирането, аналогови и цифрови системи; Предаване на 

данни, шумоустойчиво кодиране; Комутационни системи; Телекомуникационни мрежи 

(конвенционални и IP-базирани); Мобилни мрежи - клетъчни структури, GSM мрежи; 

Следващи поколения мобилни мрежи; Обща характеристика на радиокомуникационните 

системи; Радиопредавателни устройства – параметри, блокови схеми на аналогови и цифрови 

радиопредаватели и изисквания към изграждащите ги блокове; Честотни синтезатори с 

директен и косвен синтез – блокови схеми, принцип на действие; Суперхетеродинни 

приемници – параметри, обработки на сигналите, пренастройки, радиочестотна част на 

телевизионен приемник; Радиоприемници с висока степен на интеграция – принципи на 

изграждане, методи за осигуряване на избирателността по съседен и странични канали. 

Радиокомуникационни системи – видове, архитектури и принципи на работа. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Електротехника, Електроника, Информатика, Сигнали и системи, 

Аналогова и цифрова схемотехника. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове и лабораторни упражнения 

с протоколи. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Два едночасови писмени изпита в края на 

осми семестър под формата на тест: КТ - I част (50%) и КТ - II част (50%).  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: С. Мирчев, Л. Йорданова, Основи на 

телекомуникациите, ТУ-София, 2014. L. Couch, Digital and Analog Communication Systems, 

8th Ed, Prentice Hall, 2012. J. Proakis, M. Salehi, Fundamentals of Communication Systems, 2nd 

Ed., Prentice Hall, 2013.

mailto:zvv@tu-sofia.bg
mailto:ksi@tu-sofia.bg
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mailto:idochev@tu-sofia.bg
http://www.amazon.com/Leon-W.-Couch/e/B001IQWKS0/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/John-G.-Proakis/e/B001I9TU3K/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Masoud+Salehi&search-alias=books&text=Masoud+Salehi&sort=relevancerank


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на дисциплината 

Настройка и диагностика на 

микропроцесорни системи 

Код: BЕ57.1 Семестър: 8 

Вид на обучението: 

Лекции, 

Лабораторни упражнения. 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, 

ЛУ – 2 часа.  

Брой кредити: 4 

 

ЛЕКТОР:  

проф. дтн инж. Георги Михов (ФЕТТ), тел.: 965 32 81, email: gsm@tu-sofia.bg 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН : Избираема дисциплина за 

редовни студенти по специалност “Електроника” на Факултета по електронна техника и 

технологии на ТУ – София за образователно квалификационната степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите получават познания за за методите и 

средствата за настройка и диагностика на микропроцесорни системи и за използуването и 

проектирането на контролно-диагностична апаратура. След завършване на курса студентите 

трябва да могат да ползват диагностична апаратура. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Структура на микропроцесорни 

системи; Диагностика със стимулиращи въздействия – тестери за статични въздействия, 

псевдодинамичен тестер; Вътрешносхемен микропроцесорен емулатор; Логически анализ; 

Сигнатурен анализ; Вътрешносхемен ROM-емулатор; Самодиагностика; Програматори; 

Системи за развитие; Настройка на програмно осигуряване.; Гранична сканираща логика; 

Логически пробници. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Полупроводникови елементи, Техническо документиране, Аналогова 

схемотехника, Импулсна схемотехника, Цифрова схемотехника, Микропроцесорна 

схемотехника.  

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с класически начин на преподаване с частично 

използване на нагледни материали, лабораторните упражнения с протоколи. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: Две едночасови писмени текущи оценки в средата и края на 

семестъра (общо 80 %), лабораторни упражнения (20 %). 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Михов Г., Настройка и диагностика на 

микропроцесорни системи. София, Технически университет – София, 2003. 2. Михов, Г. 

Цифрова схемотехника. София, Технически университет, 2000, 2005. 3. Иванов, Р., 

Микропроцесорна схемотехника – учебник за дистанционно обучение. Технически 

университет – София, 1997. 4. Каракехайов, З., К. С. Кристенсен, О. Винтер. Проектиране на 

вградени микрокомпютърни системи с микроконтролери. София – Москва, PENSOFT, 2000. 

5. Boundary-Scan Logic, Data Book. Texas Instruments Inc. 1997. 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Електронни системи за екологичен 

контрол 

Код: ВЕ57.3 Семестър: 8 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2 часа, ЛУ-1,5 часа 

Брой кредити:  4 

 

 

ЛЕКТОР:  
проф.д-р инж. Иван И. Стоянов, доц. д-р инж. Марин Б. Маринов  

Технически Университет-София,  ФЕТТ, катедра “Електронна техника”,  тел.: 9652640, 

9653677, 965 3141, e-mail: ivansto@tu.sofia.bg, mbm@tu.sofia.bg 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:  
Избираема дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Електроника” на 

ФЕТТ на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”. 

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:   
След успешно завършване на курса студентите трябва да са запознати с методи за анализ и 

контрол на основни параметри на околната среда и с устройствоти и характеристиките на 

типови представители на различните видове сензорни елементи; да могат да използват 

стандарти, регламентиращи допустимите норми на съдържание на различните видове 

замърсители. 

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Oсновни теми: Електронни системи за измерване на 

основни екологични параметри. Методи и средства за измерване на основни параметри на 

водни среди, на въздуха и на почвата. Потенциометрични, волтамперометрични, 

кондуктометрични, оптични методи. Основни източници на замърсяване на въздуха. 

Избрани методи за измерване концентрации на газове и на основни замърсители на въздуха 

(CO, NO, CO2, SO2).  

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основи на електротехниката, Измервания в електрониката, Аналогова и 

цифрова схемотехника. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове и демо-програми, 

лабораторните упражнения, изпълнявани според ръководство и протоколи, изработвани от 

студентите и проверявани от преподавателя. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:   

Текуща оценка. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Учебник “Електроника и екология”, София, 2000 

г.; 2. Ръководство за лабораторни упражнения, София. 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Полупроводникови микросистеми и 

технологии 

Код: BE57.4 Семестър: 8 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2 часа, ЛУ-2 часа 

Брой кредити: 4 

 

 

ЛЕКТОРИ:  
Доц. д-р инж.Красимир Денишев (ФЕТТ), тел. 9653185, еmail: khd@tu-sofia.bg и доц. 

 д-р инж. Мария Александрова тел. 9653085, еmail: m_aleksandrova@tu-sofia.bg, Технически 

Университет-София, ФЕТТ, катедра МЕ. 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Свободно избираема 

дисциплина за студенти по специалност “Електроника” на  Факултет Електронна Техника и 

Технологии (ФЕТТ) на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”. 

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите трябва да 

познават функционалната структура на микросистемите, физическите принципи за изготвяне 

на сензори за регистриране на магнитно поле, температура, механични въздействия, 

излъчвания, параметри на флуидите, както и различни видове актуатори за въздействие и 

промяна на изброените физични величини. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  Разглеждат се специфични теми, пряко свързани с 

профила на обучаваната специалност като същност и структура на микросистемите, тяхната 

сензорна, преобразуваща и актуаторна част. Основно внимание е отделено на основните 

принципи, ефекти и конструкции, използувани за изготвянето на сензорни елементи за 

магнитни, механични, термични, светлинни, флуидни и др. величини. Подробно се 

разглеждат основните и специфичните технологични процеси, характерни за 

микросистемите. Изяснени са понятия и процедури като микромеханика, микроинженерство, 

микроелектромеханична система и др. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания по Физика, Химия, 

Микроелектроника и Микроелектронни технологии. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, изнасяни с помощта на нагледни материали и 

мултимедийни презентации. Лабораторни упражнения, извършвани в лабораторни условия и 

с технологична апаратура, близки до реалното производство, като се изготвят  протоколи, 

изработвани от студентите и проверявани от преподавателя. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка в края на осми семестър, 

след поне две контролни работи. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български и английски 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Таков Т., В. Минчев, Полупроводникови 

датчици, София, Техника, 1986; 2. Къртунов Ст., В. Тодорова, Микросистемна техника, 

Габрово, Университетско издателство, 2002; 3. Roumenin Ch., Solid State Magnetic Sensors, 

Elsevier Science, Amsterdam, 1994; 4. Видеков, Александрова, Андреев, Денишев, 

Ръководство по технология на МЕМС, Ту-София, 2011.; 5. Middelhoek S., S. A. Audet, Silicon 

Sensors. London u.a.: Academic Press 1989; 6. Sze S. M.; Semiconductor Sensors. New York u.a.; 

John Wiley & Sons 1994. 

 

mailto:khd@tu-sofia.bg
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина:  Проектиране на 

интегрални цифрови схеми и 

системи 

Код: BE57.5 Семестър: 8 

Вид на обучението: Лекции, 

Лабораторни упражнения  

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа  

Брой кредити: 4 

 

ЛЕКТОРИ: 

проф. д-р инж. Марин Христов Христов, email: mhristov@ecad.tu-sofia.bg, Технически 

университет – София, ФЕТТ, катедра МЕ, тел. 965 3115  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: 

 Дисциплината е избираема дисциплина за редовните и задочни студенти от специалността 

“Електроника” на ФЕТТ, Технически университет – София за образователно-

квалификационна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  

Дисциплината има за цел да обобщи въпросите, свързани с проектирането и тестването на 

комплексни цифрови схеми и системи. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 

 Изучават се езици за поведенческо описание на схеми и системи и по-специално езика 

VHDL, методите за функционално-логическо проектиране, тестване и диагностика на 

неизправности, особености при проектирането на специализирани цифрови интегрални 

схеми. 

ПРЕДПОСТАВКИ:  
Необходими са знания по основните фундаментални и специални дисциплини в областта на 

електрониката. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: 

В лекциите се разглеждат последните достижения в областта, използват се нагледни 

материали. Лабораторните упражнения се извършват на подходяща компютърна техника със 

съвременни системи за проектиране. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: 

Текуща оценка, оформяна от резултатите от лабораторните упражнения и контролни работи. 

Защита на протоколите от лабораторните упражнения. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Hodges, Jackson, Analysis And Design Of Digital Integrated Circuits, New York, 1990. 

2. Geiger, Allen, Strader, VLSI Design Techniques For Analog And Digital Circuits, New  

York, 1990; 

3. Христов, М., Р. Радонов, Б. Дончев, Системи за проектиране в микроелектрониката, 

Учебник,  София,  2004; 

4. Христов, М., Р. Радонов, Б. Дончев, К. Михайлова, Д. Пукнева, О. Антонова, Д. 

Арабаджиев, Ръководство за лабораторни упражнения по Системи за проектиране в 

микроелектрониката, София, 2004; 

5. Нанчева – Филипова, К., М. Христов, В.  Христов, И. Панайотов, Използване на 

(v)HDL  за анализ на електронен хардуер, София, 2004. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Микроелектронни технологии за 

алтернативни източници на енергия 

Код: BE57.6 Семестър: 8 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2 часа, ЛУ-2 часа 

Брой кредити: 4 

 

ЛЕКТОРИ:  
Доц. д-р инж.Красимир Денишев (ФЕТТ), тел. 9653185, еmail: khd@tu-sofia.bg и доц. 

 д-р инж. Мария Александрова тел. 9653085, еmail: m_aleksandrova@tu-sofia.bg, Технически 

Университет-София, ФЕТТ, катедра МЕ. 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Свободно избираема 

дисциплина за студенти по специалност “Електроника” на  Факултет Електронна Техника и 

Технологии (ФЕТТ) на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: студентите да получат знания за най-

актуалните подходи за генериране на “зелена енергия”, технологията за изграждане на такива 

елементи в компактен вид, подходящ за мобилни приложения, свойствата на материалите, 

използвани за тяхното реализиране и основните им характеристики. Темите по дисциплината 

обхващат проектирането, производството и тестването на елементи, използвани за генериране 

на електрична енергия от загубена (разсейвана в пространството, като ненужна) енергия, като 

внимание се обръща на практическата работа с такива елементи. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  В края на обучението си студентът ще 

познава най-актуалните материали, използвани за изграждане на микроелектронни елементи 

като алтернативни източници на енергия; ще е запознат със съвременните методи за 

оползотворяване на неелектрическата енергия от заобикалящата ни природа в електрическа 

енергия; може да проектира и реализира алтернативни източници на енергия в тънкослоен 

вид, прилагайки микроелектронните технологии, използвани за интегрални схеми; познава 

методите за измерване на техните електрофизични и оптични параметри и характеристики. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания по Материалознание, 

Микроелектроника, Физика, Химия. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, изнасяни с помощта на нагледни материали и 

мултимедийни презентации. Цялата лабораторна група изпълнява една тема под 

ръководството на асистента, което се извършва на специализирана технологична и 

измервателна апаратура. След края на всяко упражнение се изготвя индивидуален протокол 

за извършената работа, който се представя на асистента преди започването на следващото 

упражнение. От представените протоколи се определя 20 % от крайната оценка по предмета. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка в края на осми семестър, 

след поне две контролни работи. Студентът трябва да подготви реферат по избрана от него 

тема. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български и английски 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1 Shashank Priya, Daniel J. Inman: Energy Harvesting Technologies, Springer US, 2009. 

2. Kong Bing, Tao Li, Waste Energy Harvesting: Mechanical and Thermal Energies, Springer, 

2014. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Ключови захранващи устройства 

Код: BE57.7 Семестър: VIII 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа,  

ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 4 

 

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д–р инж. Димитър Дамянов Арнаудов, 

Технически Университет – София, ФЕТТ, катедра “Силова електроника”, тел.: 9652122 

e-mail: dda@tu-sofia.bg 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: 

Свободно-избираема дисциплина за редовни студенти по специалност “Електроника” на 

ФЕТТ при ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър” 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  
Дисциплината дава възможност на  студентите да се научат да проектират различни типове 

схеми на преобразувателите на постоянно напрежение, да се справят компетентно в 

практиката с избора на конкретно схемно решение. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  
Разглеждат се ключови токозахранващи устройства за електронна апаратура. Разгледани са 

принципите на действие и устройство на преобразувателите на постоянно напрежение с 

повишена честота и схемите за управление. Подробно се разглеждат предимствата и 

недостатъците на различните схемни решения, както и принципите за проектирането им. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ:  
Курсът лекции и упражнения се базира на знанията на студентите по “Токозахранващи 

устройства”, “Цифрова схемотехника”, “Електронни регулатори”. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  
Лекции. Лабораторни упражнения с протоколи, изработвани от студентите и защитавани в 

часовете пред преподавателя.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  
Текуща оценка, която се формира от три съставки: две контролни работи с коефициент на 

тежест 0,4 всяка и оценката от лабораторните упражнения с 0,2. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1.Стефанов, Н. Й.  Токозахранващи устройства. С., Техника,  2010. 2. Арнаудов Д., Ст. 

Денчев, Г. Гигов, “Ръководство за лабораторни упражнения по ТЗУ” ТУ-София, 2014. 3. ON 

Semiconductor, „Switch mode power supplies - Reference manual and design guide“. 4. Бобчева, 

М. Л., С. Табаков, П. Горанов, „Преобразувателна техника“, ТУ-София, 2002. 5. Mohan, N., J. 

Undeland, W. Robbins, „Power Electronics“, John Wiley&Sons. 6. https://81.161.241.14/, 

7.Components and know-how for switched-mode power supply – MBLE. 8.Фирмени каталожни 

справочници Philips, Ixys, IOR. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Специализирани захранващи 

устройства 

Код: BE57.8 Семестър: VIII 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа,  

ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 4 

 

ЛЕКТОР:  
Доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов,  

Технически Университет – София, ФЕТТ, катедра “Силова електроника”, тел.: 9653269, 

email: hinov@tu-sofia.bg. 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:  
Избираем специализиращ учебен курс за студенти специалност “Електроника” във ФЕТТ на 

ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: 

Дисциплината дава възможност на  студентите да се запознаят със съвременните схемни 

решения  на захранващи устройства със специално предназначение, работещи на отговорни 

места и при специални условия. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 

Дисциплината запознава студентите от специалността  със специализираните токоизточници 

за захранване на електронна апаратура. Разгледани са принципите на действие и устройство 

на прецизните стабилизатори на напрежение и ток с непрекъснато действие, както и на 

апаратите, схемите и системите за осигуряване на непрекъсваемо захранване. 

ПРЕДПОСТАВКИ:  
Материалът в лекциите се базира на наученото в дисциплините Теоретична електротехника, 

Полупроводникови прибори, Аналогова схемотехника, Токозахранващи устройства, 

Цифрова схемотехника и Електронни регулатори. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  
Лекции. Лабораторни упражнения с протоколи, изработвани от студентите и защитавани в 

часовете пред преподавателя.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  
Teкуща оценка, която се формира от три съставки: две контролни работи с коефициент на 

тежест 0,4 всяка и оценката от лабораторните упражнения с тежест 0,2.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Стефанов, Н. Й. Токозахранващи устройства. С, 

Техника, 1999; 2. Стефанов, Н. Й., Т. Б. Атанасов, А. Г. Маноилов, Наръчник по 

токозахранващи устройства. С, Техника, 1990; 3. Ned Mohan, Tore M. Undeland, William P. 

Robbins, “Power Electronics: converters, applications and design”, John Wiley & Sons, 2003; 4. 

Анчев М., М. Минчев, “Системи за непрекъсваемо електрическо захранване” С., 

Авангард, 2008.; 5. Найвельт, Г. и др. Источники вторичного злектропитания. М., Радио и 

связь, 1985; 6. Power semiconductor applications. Motorola.; 7. Erickson R. W., D. Maksimovic, 

Fundamentals of Power Electronics, Second Edition, Kluwer Academic Publishers Group, 2001.; 

8. Lander C.W. “Power Electronics”, 3rd Edition, McGraw - Hill Book Company, 1993; 9. Rashid 

M. H., “Power Electronics handbook: devices, circuits, and applications”, Academic Press, 2007. 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Сензорни схеми и устройства 

Код: ВЕ58-1 Семестър:  8 

 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-3 часа, ЛУ-2 часа 

Брой кредити:  4 

 

ЛЕКТОР: доц.д-р инж. Марин Б. Маринов, доц.д-р инж. Тодор С. Джамийков 

Технически Университет-София,  ФЕТТ, катедра ЕТ,  тел.: 965 3677, 965 3269, e-mail: 

mbm@tu.sofia.bg, tsd@tu.sofia.bg 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължително избираема 

дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Електроника” на ФЕТТ на ТУ-

София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”. 

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА  След завършване на курса студентите трябва да 

познават основните методи за преобразуването и обработката на основни физични, химични 

и биологични величини чрез електронни средства; да са запознати с особеностите на 

интегралните сензорни схеми и с осъществяването на връзката между сензорите и системите 

за контрол и управление.  

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  
Интегрални и интелигентни сензори. Интерфейсни схеми за  обработка на сензорните 

сигнали. Специализирани усилвателни схеми. Методи за аналогово-цифрово преобразуване 

използвани в сензориката. Сензори за магнитни величини, механични величини, термични 

величини, оптични величини и  

химико-биологични величини. Програмни среди за реализиране на сензорни системи. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основи на електротехниката, Измервания в електрониката, Аналогова и 

цифрова схемотехника. 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове и демо-програми, 

лабораторните упражнения, изпълнявани според ръководство и протоколи, изработвани от 

студентите и проверявани от преподавателя. 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:   

Писмен изпит в края на осми семестър (85 %) и лабораторни упражнения (15 %). 

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Учебник “Сензорни схеми и устройства, София, 

2000 г.; 2. Ръководство за лабораторни упражнения, София. 

 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на дисциплината 

Автоматизирано управление в 

индустрията 

Код: BE58.2 Семестър: 8 

Вид на обучението: 

Лекции и Лабораторни упражнения  

Часове за седмица: 

Л – 3 часа, ЛУ – 2 часа  

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОР:  

доц. д-р инж. Петър Иванов Якимов (ФЕТТ), тел.: 965 32 65, e-mail: pij@tu-sofia.bg, 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна избираема учебна 

дисциплина за редовни студенти по специалност “Електроника” към Факултета по 

Електронна Техника и Технологии (ФЕТТ) на ТУ-София за образователно-

квалификационната степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на курса е студентите да получат 

необходимите знания и умения относно приложението на електронните средства и 

устройства за автоматизация на процеси и дейности в индустрията, както и да придобия и 

затвърдят известни навици по програмиране на микропроцесорни управляващи устройства. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни раздели: 1. Изпълнителни механизми в 

производствените машини и системи. Структура на подсистемата на изпълнителните 

устройства, стъпкови задвижвания, регулируеми задвижвания, следящи задвижвания, видове 

изпълнителни електродвигатели. 2. Измервателни преобразуватели на преместване. 

Оптически измервателни преобразуватели - импулсни, кодови. Индуктивни измервателни 

преобразуватели – въртящ трансформатор, резолвер, редусини, индуктосин, режими на 

работа на индуктивните измервателни преобразуватели, блокови схеми за индикация и за 

управление. 3. Управление на преместването. Разпознаване на грешките при обмен на 

информацията. Контурно управление. Блокова схема на устройство за едно- и 

двукоординатно управление. Интерполатори по метода на диференциалните нарастъци, по 

метода на оценъчната функция, по метода на площите, по метода на апроксимиращата 

оценъчна функция. 4. Програмируеми логически контролери (PLC) – апаратна част и 

програмна част. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Аналогова, цифрова и микропроцесорна схемотехника, Измервания в 

електрониката, Електронни регулатори, Информатика. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с класически начин на преподаване с помощта на 

черна дъска и тебешир, лабораторните упражнения с протоколи и защита. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: Изпитът е писмен. Провежда се в рамките на два академични 

часа. Развиват се четири въпроса - по един от всеки раздел на конспекта и се решава една 

задача, свързана с тематиката на лабораторните упражнения. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български език 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Овчаров Ст., Електронни устройства за цифрово 

програмно управление, ИПК на ТУ - София, 2004 г. 2. Овчаров Ст., Автоматизация на 

електронното производство, ИПК на ТУ - София, 2004 г. 3. Белев, С. Промишлени 

контролери – учебник. РУ “А. Кънчев” Русе, 2000 г. 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната дисциплина: 

Микромодули и микроелектронни системи с 

автомобилно приложение 

Код: BE 58.3 Семестър: 8 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-3 часа, ЛУ-2 часа 

Брой кредити: 

5 

ЛЕКТОРИ:  
доц. д-р инж. Румен Йорданов, тел. 965 2072, e-mail: yordanov@tu-sofia.bg; 

доц. д-р инж. Валентин Видеков, тел. 965 3101, e-mail: videkov@tu-sofia.bg; 

доц. д-р инж. Георги Ангелов, тел. 965 3115, e-mail: angelov@ecad.tu-sofia.bg; 

доц. д-р инж. Росен Милетиев, тел. 965 3363, e-mail: miletiev@tu-sofia.bg; 

Технически Университет-София, ФЕТТ, катедра “Микроелектроника”. 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: 

Задължително избираема за студентите от специалност "Електроника" за образователно-

квалификационната степен "бакалавър". 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: 

Целта на учебната дисциплина е студентите да получат знания в областта на проектирането, 

конструкцията и технологията на съвременните електронни устройства и микросистеми в хибридно 

интегрално изпълнение, да се запознаят с различни конструкции и решения на системи за 

сигурност в съвременните автомобили и други транспортни средства,  системи за управление и 

контрол на движението,  микроелектронни системи за автономни транспортни средства,  

интелигентен транспорт и управление на хибридни автомобили. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:Разглеждат се теоретичните основи на хибридните модули, 

конструкцията и технологията на изготвяне на пасивните и активните елементи и методите за 

изграждане на микроелектронни системи за автомобилно приложение. Изучават се подробно 

материалите, технологиите и операциите при изготвяне на хибридните микромодули. Студентите 

се запознават с нови материали, намиращи приложение в микроелектрониката, конструкции на 

различни микроелектронни системи за управление в транспортните средства, използвани схемни 

решения и др. 

ПРЕДПОСТАВКИ:  
Необходими са основни познания по полупроводникови елементи, физика, химия. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: 

Лекциите се провеждат с използването на мултимедийно представяне на предварително подготвени 

презентации, фигури, таблици, схеми и други изображения. Предвидено е и допълнително 

пояснение чрез използване на черна (бяла) дъска. На студентите се предоставят подготвените в 

електронен вид материали. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: оценката се формира от оценки от двете 

контролни работи и оценката от лабораторните упражнения. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Daryl Ann Doane, Paul Franzon - Multichip Module Technologies and Alternatives: The Basics, 

Springer, 2014; 2. V A W Hillier - Hillier's Fundamentals of Automotive Electronics: Second Edition, 

Oxford University Press, 2014; 3. Peter Van Zant - Microchip Fabrication, Sixth Edition: A Practical 

Guide to Semiconductor Processing, McGraw-Hill Professional, 6 edition, 2013 

 

mailto:yordanov@tu-sofia.bg
mailto:videkov@tu-sofia.bg
mailto:angelov@ecad.tu-sofia.bg
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на дисциплината: 

Силови електронни устройства 
Код: BE58.4 Семестър: VIII 

Вид на обучението: 
Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 3 часа;  

ЛУ – 2 часа 
Брой кредити:  5 

 

ЛЕКТОР:  
Проф. д.т.н.инж. Михаил Христов Анчев,  
Технически университет – София, ФЕТТ, кат. “Силова електроника” тел: 965 3321, 

email: antchev@tu-sofia.bg 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: 
Задължителнa дисциплина за редовни студенти от специализация “Силова електроника” от 
специалност „Електроника“ на ФЕТТ за квалификационна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: 
Целта е студентите да получат теоретични и практични познания за основните силови 
електронни устройства, техните показатели и характеристики, както и методите за 
изследването им. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 
Разглеждат се основните схеми на преобразуватели на електрическа енергия: зависими 
инвертори, двупосочни преобразуватели, тиристорни инвертори на ток, тиристорни 
резонансни инвертори, транзисторни резонансни инвертори; транзисторни инвертори на 
напрежение, инвертори сьс Z-източник. 

ПРЕДПОСТАВКИ: 
Необходими са познания по “Висша математика”, “Теоретична електротехника”, 
“Преобразувателна техника”, “Токозахранващи устройства”, “Аналогова схемотехника”, 
“Цифрова схемотехника”, “Електронни регулатори”. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: 
Лекции със съвременни средства, лабораторни упражнения, изпълнявани по издадено 
ръководство, компютърни симулации на силови електронни устройства. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: 
Писмен изпит в края на семестъра. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Анчев М.Хр. Силови електронни устройства, С., ТУ-София, 2008. 

2. Анчев М.Хр. М.П.Петкова, Рьководство за лабораторни упражнения по силови електронни 

устройства, изд. на ТУ,2012. 

3. Анчев М.Хр. Енергийна ефективност на силови електронни устройства, С., ТУ-София,2010. 

 

mailto:antchev@tu-sofia.bg


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Устройства за медицински 

диагностични образи  

Код: BIE 59.1 Семестър: 8 

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни 

упражнения и курсов проект 

Часове за седмица: 

Л – 3 часа,  

ЛУ – 2 часа  

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОР: проф. дтн инж. Иво Илиев (ФЕТТ),тел.:965 3901, email: izi@tu-sofia.bg          

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  

Избираема дисциплина за редовни студенти от специалност “Електроника” на Факултет 

Електронна техника и технологии на ТУ-София за образователно-квалификационната степен 

“бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  

Целта на обучението по дисциплината  е студентите да придобият знания  в една специфична 

област на приложение на специализирани медицински апарати, каквато е образната 

диагностика. На базата на изученото в този и в предходни курсове да се формират знания и 

умения за работа включително и в активна среда със специализирана апаратура. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  

Основни теми: Рентгенова техника: източници на рентгеново лъчение; параметри на 

рентгеновата диагностична уредба; качество на рентгеновия сянков образ. Компютърна 

томография: принципи на компютърната томография; параметри и харктеристики на 

компютърно томографската уредба; методи за реконструкция на образа. Ядрено магнитен 

резонанс: принцип на формиране на образа; параметри и характеристики на уредбата; 

реконструкция на образа. Ултразвукова диагностична апаратура: източници на ултразвук 

(УЗ); методи на сканиране – А-скан, М-скан, В-скан; обработка на УЗ образи; Доплеров ефект 

и приложението му в УЗ апаратите.   

ПРЕДПОСТАВКИ:  

Основи на биомедицинското инженерство, Медицинска електронна апаратура, Цифрова 

схемотехника, Физика 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  

Лекции изнасяни с помощта на мултимедия. Лабораторни  упражнения в специализирани 

болнични заведения. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  

Текуща оценка, средно аритметична от оценките на две контролни работи. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Илиев И. Триндев П., Образна диагностика – принципи и апарати, МП И-во на ТУ-София, 

София, 2011г.;  

2. Tabakov S., Litchev A., Diagnostic Radiology – Physics and Equipment. Publ. Foundation 

Physics, Engineering, Medicine XXI, Plovdiv, 1999, ISBN 954-9807-17-7.   

3. Daskalov I., Ultrasonic Diagnostic Medical Instrumentation. Publ. Foundation Physics, 

Engineering, Medicine XXI, Plovdiv, 1998, ISBN 954-9807-08-8.    

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/OM6M8UZU/darjanov@tu-sofia.bg


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на дисциплината 

Компютърни мрежи и 

комуникации 

Код: BE59.2 Семестър: 8 

Вид на обучението: 

Лекции и Лабораторни упражнения  

Часове за седмица: 

Л – 3 часа, ЛУ – 2 часа  

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОР:  

проф. д-р инж. Гриша Валентинов Спасов (ФЕА), тел.: 032 659 724, e-mail: gvs@tu-

plovdiv.bg, Технически университет – София, филиал Пловдив 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна избираема учебна 

дисциплина за редовни студенти по специалност “Електроника” към Факултета по 

Електронна Техника и Технологии (ФЕТТ) на ТУ-София за образователно-

квалификационната степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на курса е студентите да придобият 

знания за архитектурата на отворените системи - моделa OSI на ISO, за глобалната 

компютърна мрежа INTERNET и съвременните интернет приложения, базирани на TCP/IP 

протоколи и индустриални мрежи. Да придобият собствен опит при изграждане на 

компютърни мрежи, инсталиране и администриране на мрежови устройства и приложения. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Обучението по дисциплината включва изучаване на 

архитектура на отворени системи – моделът OSI на ISO, съобщителни среди, методи и 

средства за обмен на данни, комуникационни протоколи, топологии на локални мрежи, 

безжични локални мрежи, интернет базирани разпределени вградени системи. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Програмиране и Микропроцесорна техника. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: В лекционния курс по дисциплината КМК се използва както  

мултимедиен подход в обучението, така и традиционната класическа форма. Курсът лекции е 

в ppt формат и е достъпен за студентите на указани от преподавателя  web-адреси: http://e-

shell.tu-plovdiv.bg и http://cst.tu-plovdiv.bg/moodle/. Цикълът лабораторни упражнения е на 

фронтален принцип. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: Текуща оценка - формира се от оценката от първото 

контролно, проведено през шестата седмица и оценката от второто контролно, проведено 

през десетата седмица. Контролните работи включват писмени отговори на два въпроса от 

лекционния материал, като към втората работа има и решаване на практически пример от 

материала на проведените лабораторни упражнения. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български език 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  1. http://e-shell.tu-plovdiv.bg  » Факултет 

Елекртоника и Автоматика » Компютърни системи » Компютърни мрежи. 2. http://cst.tu-

plovdiv.bg/moodle/ » Компютърни системи и технологии » Бакалаври » Компютърни мрежи. 

3. Гриша Спасов, Николай Каканаков, Митко Шопов, “Ръководство за лабораторни 

упражнения по Компютърни мрежи”, ТУ - София, 2011, ISBN: 978-964-438-790-7. 4. James F. 

Kurose, Keith W. Ross, “Computer Networking. A Top-Down Approach Featuring the Internet”, 

Fifth edition, Pearson, 2010, ISBN-13: 978-0- 13-607967-5. 5. Andrew S. Tanenbaum , David J. 

Wetherall , “Computer Networks”, 5th Edition, Prentice Hall, 2010, ISBN-10: 0132126958. 

http://cst.tu-plovdiv.bg/moodle/


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 
Наименование на учебната дисциплина: 

Техника на повърхностния монтаж 

Код: BE59.3 Семестър:  8 

 Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмицата: 

Л-3 часа, ЛУ - 2 часа 

Брой кредити: 5 

 
ЛЕКТОР:  

Доц. д-р Валентин Хр. Видеков (ФЕТТ), тел. 9653101, еmail: videkov@tu-sofia.bg Технически 

Университет –София, ( ФЕТТ), катедра МЕ. 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:  

Задължителнo избираема дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност 

“Електроника” на Факултет Електронна техника и Технологии на ТУ-София за 

образователно-квалификационната степен “бакалавър” 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: 

Студентите да получат основни познания по съвременната технология за производство на 

електронни изделия (платки, модули), да могат да отчетат технологичните особености при 

проектирането на такива изделия. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 

Изучават се основните раздели от технологията на повърхностния монтаж, като се набляга 

върху видовете елементи (прости, сложни, матрични) и процеси. Разглеждат се материалите, 

методите за нанасяне на паста, разполагането на елементите и спояването. Обърнато е 

внимание на контрола и ремонта. 

ПРЕДПОСТАВКИ: 

Познания по микроелектроника, конструкция и технология на електронна апаратура, химия, 

материали в микроелектрониката. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: 

Лекции с използване на нагледни и видеоматериали. Лабораторни упражнения изпълнявани 

по задание и изготвяне на протоколи чрез използване на лаборатории и интернет технологии. 

Упражнения с тестове в интернет. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  

Текуща оценка чрез тестове на компютър и оценка протоколи 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Ray P. Prasad; Surface Mount Technology; Principles and Practice, Kluwer Academic 

Publishers; ISBN: 0412129213; 2nd edition; [April 1997]; 

2. Journal of SMT Articles, http://www.smta.org/knowledge/journal.cfm 

3. Dr. J. Hwang; Lead-Free Solder - Technology & Applications For Environmentally 

Friendly Manufacturing, Electrochemical Publications; ISBN: 0901150401; [2001] 

4. С.П.Кундас и др. Технология поверхностного монтажа  Минск „Армити-Маркетинг” 

2000 ISBN: 985-6320-64-Х 

5. А.Грачев, Поверхностный монтаж  Киев MCLAUT ISBN: 966-7635-30-9, 2003 

6. В.Видеков, Р.Радонов Ръководство за лабораторни упражнения по техника на 

повърхностния монтаж Издателство на ТУ София 2004 

 

 

 

mailto:videkov@tu-sofia.bg


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Системи за управление на силови 

електронни устройства 

Код: BE 59.4 Семестър: VIII 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения  

Часове за седмица: 

Л – 3 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

 

ЛЕКТОР: 
Доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов 

Технически Университет – София, ФЕТТ, катедра “Силова електроника”, тел.: 9652122 

e-mail: dda@tu-sofia.bg 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: 
Избираема дисциплина за редовни студенти по специалност “Електроника” на ФЕТТ 

при ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър” 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  
Целта е студентите да се научат да проектират системи за управление на силови 

електронни устройства, като избират най-подходяща схема от гледна точка надеждност и 

цена, да проектират системи за автоматично регулиране за постигане на по-добра енергийна 

ефективност. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  
Дисциплината дава възможност на студентите да овладеят основните принципи на 

действие и проектиране на различни видове системи за управление на силови електронни 

устройства. Разглеждат се съвременни методи за диагностика на работата им. Разглеждат се 

системите за автоматично регулиране в зависимост от конкретните технологични 

устройства, които се захранват. 

ПРЕДПОСТАВКИ:  
Материалът в лекциите се базира на наученото в дисциплните “Полупроводникови 

елементи”, “Теория на автоматичното регулиране”, “Преобразувателна техника”, „Силови 

електронни устройства“, “Електронни регулатори”, “Градивни елементи в силовата 

електроника”, “Микропроцесорна схемотехника” и др.  

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  
Лекции. Лабораторни упражнения с протоколи, изработвани от студентите и защитавани в 

часовете пред преподавателя.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  
Текуща оценка, която се формира от три съставки: две контролни работи с коефициент на 

тежест 0,4 всяка и оценката от лабораторните упражнения с 0,2. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
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Undeland, W. Robbins. ”Power Electronics”, John Wiley&Sons.    5. Уильмс, B. Силовая 

електроника – приборьi, управление, применение Москва 1993г., 6. Мorris N. Control 

Engineering  McGraw Hill, 1998. 7. Фирмени каталожни справочници Philips, Ixys, IOR, 

Semikron, Infineon, Еupec. 


