
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Технология на 
машиностроенето    

Код: BsCTM41 Семестър: 7 

Вид на  обучението :   

Лекции,  
Лабораторни упражнения  

Часове за седмица:  

Л – 3 часа, 
ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 7 
 

 

ЛЕКТОР:  
доц. д-р Господин Стефанов (ИПФ-Сливен),  

e-mail: gstefanov@tu-sliven.com 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ  ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 
студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на Инженерно-
педагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, образователно-
квалификационна степен “бакалавър”.  
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите трябва да 
притежават теоретични и практически знания за основите на технологията на машиностроенето 
и проектирането на технологични процеси.  
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: производствен и технологичен процес; 
технологични особености на типовете производства; бази и базиране, грешки от базиране и 
закрепване; размерен анализ на технологични процеси; проектиране на технологични процеси 
за обработване на детайлита; методи за обработване на: гладки и стъпални валове, 
ексцентрични валове, плочи и корпусни детайли, цилиндрични, конусни и червячни зъбни 
колела; методи за довършващо обработване. Технологично нормиране на времето; сглобяване 
на изделията.  
ПРЕДПОСТАВКИ: Рязане на материалите, режещи инструменти, металорежещи машини, 
материалознание и технология на материалите. 
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове, лабораторни упражнения с 
протоколи и защита на протоколите. 
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (90%), участие в лабораторни 
упражнения и защита на протоколи (10%). 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български.  
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Пашов, Ст. И др. ,Технология на машиностроенето, 
ч I, ИПК – ТУ – София, 1997; 2. Георгиев, Л.,Технология на машиностроенето, П.Б. РТУ – Русе, 
1992; 3. Патарински, П.,Технология на машиностроенето, Техника, София, 1987; 4. Андонов, 
И., Я. Бекеш, Анализ и синтез на технологичните процеси в машиностроенето, С., Техника 
,1984; 5. Тошев, Ив., Методично пособие за разработване на курсов проект по технология на 
машиностроенето, Сливен 2002. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Автоматизация на 
машиностроителното 

производство    

Код: BsCTM42 Семестър: 7 

Вид на  обучението :   

Лекции,  
Лабораторни упражнения  

Часове за седмица:  

Л – 2 часа, 
ЛУ – 1 час 

Брой кредити: 5 
 

 
ЛЕКТОР: 

доц. д-р инж. Михаела Топалова (ИПФ-Сливен), 
e-mail: m_topalova@tu-sofia.com  

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 
студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на Инженерно-
педагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, образователно-
квалификационна степен “бакалавър”.  
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да изучат и да могат да прилагат 
принципите и подходите за автоматизация на машиностроителното производство, да познават 
техниката и технологията за нейното реализиране.  
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: въведение в автоматизацията на 

машиностроителното производство; машини автомати, роторни машини, агрегатни машини – 

структура, цикъл на работа, производителност; машини с ЦПУ; промишлени роботи – 

кинематични структури, типови компоновки, агрегатно-модулни системи; автоматични 

транспортни, захранващи и складиращи средства – видове, област на приложение; автоматични 

линии – видове, структурно-компоновъчни схеми, роторни и агрегатни автоматични линии; 

гъвкави автоматизирани производствени системи; автоматични технологични модули – 

структурно-компоновъчни схеми, цикъл на работа. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Теория на механизмите и машините, Задвижване и управление на 
производствена техника, Инструментални машини, Инструментална и технологична 
екипировка, Технология на машиностроенето. 
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с мултимедийна презентация, лабораторни 
упражнения със стендове на автоматизиращи устройства, модули от промишлени и учебни 
роботи и учебни автоматизирани системи.  
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпитен тест върху лекционния курс и  точки 
от разработване и защита на протоколи от лабораторни упражнения. 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Гановски В.С., Д.Д. Дамянов, Д.С. Чакърски. 

Основи на автоматизацията, роботизацията и ГАПС. С., Техника, 1994. 2. Грозданов В.Д. и др. 

Агрегатни машини. С., Техника, 1984. 3. Чакърски Д.С. и др. Промишлени роботи, 
роботизирани технологични модули и системи. Част 1 и 2, МП Издателство на ТУ-София, 2003. 
4. Чакърски Д., Г. Хаджикосев. Автоматизация на дискретното производство. ТУ – София, 
2008. 5. Топалова М.Д. Ръководство за лабораторни упражнения по автоматизация и 
роботизация на машиностроителното производство. С., ИПК на ТУ-София, 1997. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Програмиране на CNC  
машини I 

Код: BsCTM43 Семестър: 7 

Вид на  обучението :   

Лекции,  
Лабораторни упражнения   

Часове за седмица:  

Л – 2 часа, 
ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 7 
 

 

ЛЕКТОР:  
доц. д-р инж. Михаела Топалова (ИПФ-Сливен),  

e-mail: m_topalova@tu-sofia.com, 

 Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 
студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на Инженерно-
педагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, образователно-
квалификационна степен “бакалавър”.  
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да изучат и да могат да прилагат 
принципите и методите за автоматизирано и ръчно програмиране на пробивно-фрезови, 
стругови и стругово-фрезови машини с ЦПУ, да познават системните функции и процедурите 
за работа с модула TopSolid’CAM на системата за инженерно проектиране TopSolid, да 
разработват технологии за обработване в тази среда, да генерират и разработват управляващи 
програми с ISO кодове.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: въведение в програмирането на машини 

с ЦПУ; програмиране на машини с ЦПУ с ISO кодове; програмиране на машини с ЦПУ с 

модула TopSolid’CAM; създаване на технологичен процес за 2.5, 3, 4 и 5-осна фрезова 

обработка; създаване на технологичен процес за стругова обработка; стругова и фрезова 

обработка на стругови центри; генериране на CNC програми. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Компютърни системи за проектиране в машиностроенето I, Рязане на 
материалите и режещи инструменти, Инструментални машини, Инструментална и 
технологична екипировка, Технология на машиностроенето. 
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с мултимедийна презентация, лабораторни 
упражнения и курсова работа с приложение на CAD/CAM системи. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Серия от точки от лабораторни упражнения, 
разработване и защита на курсова работа и разработване на практическа задача в средата на 
модула TopSolid’CAM. 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Топалова М.Д. Ръководство за лабораторни 
упражнения по автоматизация и роботизация на машиностроителното производство. С., ИПК 
на ТУ-София, 1997. 2. Хаджийски П. Програмиране на CNC машини. ТУ – София, 2010. 3. 
Документация за тренировка с TopSolid’CAM (www.topsolid.com). 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Индустриална икономика и 
мениджмънт   

Код: BsCTM44 Семестър: 7 

Вид на  обучението :   

Лекции,  
Семинарни упражнения 

Часове за седмица:  

Л – 2 часа, 
СУ - 2 часа 

Брой кредити: 5 
 

 

ЛЕКТОР:  
доц. д-р Йордан Христов Чобанов (ИПФ-Сливен);  

email: JVJV@abv.bg 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 
студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на Инженерно-
педагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, образователно-
квалификационна степен “бакалавър”.  
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението по дисциплината “Инженерна 
икономика” е студентите да получат знания и умения, чрез решаване на казуси, тестове и 
задачи, свързани с функционирането на стопанските корпорации в условията на пазарната 
икономика. Те ще им бъдат полезни компетентно да решават икономическите и управленски 
проблеми на бизнес организациите, както и да разработват инженерно-икономически проекти. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Икономическо изграждане на фирмата. 
Предприятието като отворена социално-икономическа система. Човешкия труд в 
предприятието. Активи и тяхното ефективно използване. Избор на правна форма на 
предприятията. Форми на обединяване на предприятията. Местоположение на 
производствените предприятия. Снабдяване на предприятието. Производствен процес и 
неговото оптимизиране. Пласментна политика и проучване на пазара. Финансово стопанство на 
предприятието. Източници на финансиране. Инвестиционна политика на фирмата. Инженерно-
икономическо разработване на инвестиционни проекти. Финансиране на инвестиционни 
проекти и анализ на риска. Стойност на предприятието и методи за неговата оценка. Цени на 
продукцията. Методика на ценообразуването. Инженерно-икономическа обосновка на 
конструктивни и технологически решения.  
ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по специалните дисциплини и общата им култура. 
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и семинарни упражнения. 
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка. 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Николов, Н., Е. Маринова. Икономика, Варна, 1996. 
2. Алерт, Д., Клаус-Петер Франц и др. Практически знания по фирмена икономика (превод от 
немски), С.,    "ИКО-ЕКСПРЕС",      1990.     3.  Ангелов А., Азбуката на мениджмънта, С., 1994. 
 4. Ангелов, А. Основи на мениджмънта, С., 1995.  5. Георгиева,  Кр. Микроикономика, С., 1991.  
6. Костова, А., Л. Базлянков. Бизнес план за инвестиции, НБУ, С., 1995. 7. Луканов К. 
Икономически мениджмънт на фирмата,   Пловдив, 1993.   8. Станчев, Ив., Менидмънт, С., 
1991.  9. Палешутски, К., Мениджмънт, Благоевград, 1993.;10. Паунов, М., Стратегии на 
бизнеса, С., 1995.; 11. Панайотов Д., Съвременни аспекти на мениджмънта, Свищов, 1992. 12. 
Иванов, И., П. Ганчев и др., Основи на мениджмънта, В.Търново, 1999. 13. Колчагова, Б., Н. 
Танева, Организация и управление на производството (индустриален инженеринг и 
мениджмънт), ТУ, С., 1992. 14. Дончев, Д. и др. Фирмен мениджмънт, С., 1994. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Логистична техника   

Код: BsCTM45 Семестър: 7 

Вид на  обучението :   

Лекции,  
Лабораторни упражнения   

Часове за седмица:  

Л – 2 часа, 
ЛУ – 1 часа 

Брой кредити: 5 

 

 
ЛЕКТОР:   

гл. ас. д-р инж. Мария Граменова-Ангелова (ИПФ-Сливен), 
 e-mail: mgramenova@abv.bg 

Техническа университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 
студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на Инженерно-
педагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, образователно-
квалификационна степен “бакалавър”.  
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението е студентите да получат 
знания за методите на анализ, синтез, планиране, управление и контрол на потоци от материали 
и информация в индустриални системи.  
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: материални и информационни потоци. 
Характеристики  и свойства на товарите. Производителност на транспортните машини. 
Машини с циклично действние. Машини и съоръжения за непрекъснат транспорт. Структура и 
параметри на логистични системи. Транспортно-манипулационни логистични системи за 
палети и пакети. Контейнери и контейнерна транспортно-манипулационна система. Складови 
системи. Информационно-управлаващи системи в индустриалната логистика. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Математика, Теоретична механика, Теория на механизмите и машините, 
Машинни елементи, Програмиране и др. 
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на комплект схеми , лабораторни 
упражнения . 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  Две писмени работи с оценки в средата и края 
на семестъра. 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Дивизиев В. Й., Коларов И.Г., Проданов М.Н., 
Караиванов П.Д., Подемно-транспортни машини и системи, София,1985. 2. Петков Г., Подемно-
транспортни процеси и системи в промишлеността, София,1987. 3. Македонска Д., Казаков Н., 
Димитров И., Основи на логистиката, София, 2001. 4. Günthner  W. A. ,  Materialflusstechnik , 

Munchen, Oktober 2007. 5. Daganzo K, Logistics Systems Analysies,Springer., Munchen,1997. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Технология на 
металообработването/ 

металообработваща техника  

Код: BsCTM46 Семестър: 7 

Вид на  обучението :   

Курсов проект    
Часове за седмица:  

Самоподготовка - 3 часа  
Брой кредити: 2 
 

 
ЛЕКТОР:   

проф. д-р инж. Милко Йорданов (ИПФ-Сливен),  
e-mail: m_yordanov@ tu-sofia.bg 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 
студентите от специалност “Компютърни технологии в машиностроенето”, образователно-
квалификационна степен “бакалавър” на Инженерно-педагогически факултет - Сливен. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да формира в студентите умения за практическо 
приложение на знанията по Технология на машиностроителните материали I и II. Студентите 
да се научат да съставят технологични режими за пластично деформиране, заваряване, леене 
или термично обработване на конкретно изделие от производството и да ги оформят във вид на 
технологична документация.    
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: По задание от преподавателя, всеки студент изготвя и 
представя записка, която съдържа технология за пластично деформиране, заваряване, леене или 
термично обработване на конкретно изделие от производството, която включва следните 
основни етапи: анализ на предназначението и технологичността на конструкцията; избор на 
метод за обработване; определяне на параметрите на технологичния режим; избор на основното 
и спомагателно оборудване; изработване чертеж на изделието; съставяне на технологична 
схема на процеса; написване на технологична карта. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по дисциплините Материалознание I и II, Електротехника и 
електроника, Основи на конструирането и CAD, Технология на машиностроителните 
материали I и II. 
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Индивидуални и групови консултации с преподавателя. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Самостоятелно изработване, представяне в 
писмена форма и защита на готовия проект в края на семестъра (100%). 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Ангелов, Г. и др., Ръководство за курсово 
проектиране по технология на леярското производство, София, Техника, 1985;2. Альтгаузен 
А.П., Электротермическое оборудование (справочник), Москва, Энергия, 1980; 3.Велков К. 
Електроди за заваряване и наваряване, София, Техника, 1985; 4. Йорданов, М. Ръководство за 
лабораторни упражнения по “Технология на завяряването”, ТУ - София, 2004; 5. Калев Л. и др. 
Справочник по заваряване, Т.1 и Т.2, С., Техника, 1981; 6.Колебинов И, М. Пантелеев. 
Електро-съпротивително заваряване на металите, София, Техника, 1981; 7.Николаев Г. А. и др. 
Сварка в машиностроении - справочник в 4 томах, Москва, Машиностроение, 1978; 
8.Справочни данни за технолози и заварчици, Варна, Ретех, 1999; 9. Ташков И. и др. Заваряване 
в защитна газова среда, София, Техника, 1984; 10. Бабенко В.А., и др., Обемная штамповка, 
атлас схем и типовых конструкций штампов, М., Машиностроение, 1982; 11.Ковка и 
штамповка, справочник, І, ІІ, ІІІ, ІV том, Москва, Машиностроение, 1987; 12.Корсаков В. Д., 
Справочник по щанцоване, София, Техника, 1975; 13.Кръстев, М., Технологично обзавеждане за 
ковашко-пресовото производство, Русе, ВТУ, 1988; 14.Мещерин В. Т., Листовая щамповка, 
атлас схем и типовых конструкций штампов, М., Машиностроение, 1973; 15.Пенчев, Т, Д. 
Нанкова, Машини за пластична деформация на металите, София, 1990; 16. Романовский, В.П., 
Справочник по холодной штамповке, М., 1979; 17.Градинаров, А. Металолеене. Русе, ВТУ "А. 
Кънчев", 1985.  

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Технология на 
машиностроенето  

Код: BsCTM46 Семестър: 7 

Вид на  обучението :   

Курсов проект  
Часове за седмица:  

Самоподготовка -3 часа  
Брой кредити: 2 
 

 
ЛЕКТОР:  

доц. д-р Господин Стефанов (ИПФ), 
e-mail: gstefanov@tu-sliven.com 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 
студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на Инженерно-
педагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, образователно-
квалификационна степен “бакалавър”.  
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите трябва да 
могат да прилагат единна методика за проектиране на технологични процеси предназначени за 
условията на различните видове производства. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  Основни теми: Проектът “Проектиране на 
технологичен процес за механична обработка на детайл” обхваща голяма част от учебното 
съдържание на теорията по Технология на машиностроенето. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Рязане на материалите, Режещи инструменти, Oснови на конструирането и 
CAD, Материалознание, Машинни елементи. 
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Консултации  
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Защита  
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  1. Тошев. Ив. Методично пособие за разработване на 
курсов проект по технология на машиностроенето, ТУ-София, 2002; 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите трябва да 
притежават теоретични и практически знания за основите на технологията на машиностроенето 
и проектирането на технологични процеси.  
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: производствен и технологичен процес; 
технологични особености на типовете производства; бази и базиране, грешки от базиране и 
закрепване; размерен анализ на технологични процеси; проектиране на технологични процеси 
за обработване на детайлита; методи за обработване на: гладки и стъпални валове, 
ексцентрични валове, плочи и корпусни детайли, цилиндрични, конусни и червячни зъбни 
колела; методи за довършващо обработване. Технологично нормиране на времето; сглобяване 
на изделията.  
ПРЕДПОСТАВКИ: Рязане на материалите, режещи инструменти, металорежещи машини, 
материалознание и технология на материалите. 
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове, лабораторни упражнения с 
протоколи и защита на протоколите. 
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (90%), участие в лабораторни 
упражнения и защита на протоколи (10%). 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български.  
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Пашов, Ст. И др. ,Технология на машиностроенето, 
ч I, ИПК – ТУ – София, 1997; 2. Георгиев, Л.,Технология на машиностроенето, П.Б. РТУ – Русе, 
1992; 3. Патарински, П.,Технология на машиностроенето, Техника, София, 1987; 4. Андонов, 
И., Я. Бекеш, Анализ и синтез на технологичните процеси в машиностроенето, С., Техника 
,1984; 5. Тошев, Ив., Методично пособие за разработване на курсов проект по технология на 
машиностроенето, Сливен 2002. 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Програмиране на CNC 
машини II  

Код: BsCTM47 Семестър: 8 

Вид на  обучението :   

Лекции,  
Лабораторни упражнения, 
Курсова работа   

Часове за седмица:  

Л – 2 часа, 
ЛУ – 2 часа, 
КР 

Брой кредити: 4 

 
ЛЕКТОР:  

доц. д-р инж. Михаела Топалова (ИПФ-Сливен), 
e-mail: m_topalova@tu-sofia.bg 

 Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 
студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на Инженерно-
педагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, образователно-
квалификационна степен “бакалавър”.  
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да познават системните функции и 
процедурите за работа с модула SolidWorksCAM на системата за инженерно проектиране 
SolidWorks за разработване на технологии за обработване в тази среда, да се запознаят с общите 
въпроси на настройването на обработващи центри и стругови машини с ЦПУ.  
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: въведение в програмирането на машини 

с ЦПУ с модула SolidWorksCAM; създаване на технологичен процес за 2.5 и 3-осна фрезова 

обработка; създаване на технологичен процес за стругова обработка; настройване на 

приспособленията, работните координатни системи и размерите на инструментите на 

машините; измерване на размерите на детайлите и заготовките. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Компютърни системи за проектиране в машиностроенето I, Рязане на 
материалите, металорежещи инструменти и машини, Инструментална и технологична 
екипировка, Технология на машиностроенето, Програмиране на машини с CNC I. 
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с мултимедийна презентация, лабораторни 
упражнения и курсова работа с приложение на CAD/CAM системи. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Серия от точки от лабораторни упражнения, 
разработване и защита на курсова работа и разработване на практическа задача в средата на 
модула SolidWorksCAM. 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Топалова М.Д. Ръководство за лабораторни 
упражнения по автоматизация и роботизация на машиностроителното производство. С., ИПК 
на ТУ-София, 1997. 2. Хаджийски П. Програмиране на CNC машини. ТУ – София, 2010. 3. 
Угринов Пл. Програмиране и настройване на металорежещи машини с ЦПУ, Авангард Прима, 
2014. SolidWorksCAM online help. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Симулационно моделиране в 
машиностроенето 

Код: BsCTM48 Семестър: 8 

Вид на  обучението :   

Лекции, 
Лабораторни упражнения, 
Курсова работа 

Часове за седмица:  

Л – 2 часа, 
ЛУ – 2 часa, 
КР 

Брой кредити: 4 
 

 
ЛЕКТОРИ:  

доц. д-р инж. Михаела Топалова (ИПФ-Сливен), 
e-mail: m_topalova@tu-sofia.com 

доц. д-р инж. Венцислав Димитров (ИПФ-Сливен), 
e-mail: vpdd@abv.bg, 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 
студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на Инженерно-
педагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, образователно-
квалификационна степен “бакалавър”.  
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да изучат и да могат да прилагат 
методологията, подходите и методите за моделиране и симулиране на процеси, машини и 
системи в областта на машиностроенето, да извършват кинематични и динамични анализи 
върху 3D модели на механизми и машини, да изследват симулационни модели на 
производствени системи. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: въведение в моделирането на процеси, 

машини и системи; приложение на моделирането при автоматизираното проектиране на 

технологични процеси; кинематичен и динамичен анализ на 3D модели на механизми и машини 

в средата на системата за автоматизирано проектиране TopSolid’Design; симулационно 

моделиране на производствени системи; програмни системи за симулиране на производствени 

системи – IMAK, ARENA. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Механика I и II, Теория на машините и механизмите, Компютърни 
системи за проектиране в машиностроенето I и II, Компютърен инженерен анализ на 
машиностроителни изделия, Технология на машиностроенето, Автоматизация на 
машиностроителното производство. 
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с мултимедийна презентация, лабораторни 
упражнения и курсова работа с приложение на специализирани софтуерни продукти. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Серия от точки от лабораторни упражнения, 
разработване и защита на курсова работа и изпитен тест. 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Altiok T., B. Melamed Simulation Modeling and 
Analysis with ARENA. Amsterdam, Elsevier, 2007. //ISBN 012-370-5231 2. Student’s Guide to 
Learning SolidWorks Software. Dassaut Systemes – SolidWorks Corporation, 2010. 
(www.solidworks.com/education) 3. TopSolid 2010 What’s new. Missler Software, 2010. 
(www.topsolid.com). 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Проектиране на шприцформи 
и пресформи 

Код: BsCTM49 Семестър: 8 

Вид на  обучението :   

Лекции, 
Лабораторни упражнения 

Часове за седмица:  

Л – 2 часа, 
ЛУ – 2 часa 

Брой кредити: 4 
 

 
ЛЕКТОР:  

доц. д-р инж. Венцислав Димитров (ИПФ-Сливен), 
e-mail: vpdd@abv.bg 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 
студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на Инженерно-
педагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, образователно-
квалификационна степен “бакалавър”.  
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да изучат основните въпроси от 
теорията и практиката на проектирането на инструментална екипировка за леене под нялягане 
на полимери в среда на специализиран софтуерен продукт TopSolid v.6’Mold, изискванията, 
принципите на изграждане, основните модули и връзки във инструментите, както и методите и 
схемите за тяхното симулиране.  
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Типове шприцформи и пресформи. конструкция на 
шрицформите; формoващи детайли в шрицформите;  анализ на детайла; формиране на 
делителни повърхнини – критерии за подбор; създаване на инструментални блокове, вложки за 
вертикално и странично водене, базови инструментални компоненти; асоциативни 
интелигентни обработки „Process” на блокове; създаване на фиксатор на плъзгача; поставяне на 
направляващите на плъзгачите за странично делене; поставяне на наклонен водач за 
осигуряване на зададения ход на плъзгача; конструиране на елементите от системите за леене и 
охлаждане; температурен режим на инструментите; елементи на избивачните плочи; създаване 
на кинематиката на инструмента. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Основи на конструирането и CAD, Машинни елементи, Компютърни 
системи за проектиране в машиностроенето I и II, Инструментална и технологична  екипировка, 
Компютърен инженерен анализ на машиностроителни изделия. 
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с мултимедийна презентация, лабораторни 
упражнения с приложение на CAD системи. 
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текущо оценяване по време на семестъра. 
Крайната оценка се формира от две съставки: оценка от практическа задача с коефициент на 
тежест 0.6 и оценка от лабораторни упражнения с коефициент на тежест 0.4. 

ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Димитров В.,Компютърни системи за проектиране в 
машиностроенето I - Тop Solid’Design 2012, Издателство „Рефлекс – Петър Абов” Нова Загора, 
2013., 2. Събев П., Б.Вангелов,Шприцформи и пресформи, С., Т., 1989., 3.TopSolid 2010 What’s 
new. Missler Software, 2010. (www.topsolid.com). 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Изпитване и изследване на 
материалите 

Код: BsCTM50.1 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. Милко Йорданов (ИПФ-Сливен),  

e-mail: m_yordanov@ tu-sofia.bg, 
Технически университет – София 

проф. д.т.н. инж. Митко Миховски (ИМех), 
e-mail: nntdd@abv.bg, БАН 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Свободноизбираема учебна 
дисциплина за студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на 
Инженерно-педагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, 
образователно-квалификационна степен “бакалавър”.  
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да придобият знания за механизма на 
разрушаване на различните видове метални и неметални материали, както и за основните 
методи, машини и системи за механични изпитвания и безразрушителен контрол на 
дефектността на материалите и готовите изделия. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми са: Статични механични изпитвания. 
Динамични механични изпитвания. Изпитване при високи температури. Изпитвания, 
използвани в механиката на разрушаването. Технологични изпитвания. Безразрушителни 
изпитвания. Автоматизация на контрола и изпитването на материалите. Безразрушителна 
оценка на структурата и механичното напрегнато състояние на метални материали. Изпитване 
на неметални материали. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по дисциплините Химия, Физика, Висша математика 
Материалознание, Механика, Машинни елементи, Съпротивление на материалите, Технология 
на леярското производство, Електротехника и електроника. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на макети, слайдове и диапозитиви, 
лабораторни упражнения с протоколи и защита на протоколите. 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Участие в лабораторните упражнения, 
самостоятелно изработване и защита на протоколи през семестъра (30%); Едночасов писмен 
тест в края на семестъра (20%); Писмен изпит в края на семестъра (50%). 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:  български 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Золоторевский В. С., Механические испытания и 
свойства металлов, М., 1974. 2.Скордев, А., И. Бъчваров, К. Маринов, Безразрушителен 
контрол, С., Техника, 1984. 3.Фейгенбаум А., Контроль качества продукции, М., “Икономика”, 
1986. 4.Хинсли Д.Т., Методы испытания металлов без разрушения, М., 1962. 5.Христов С.Г., 
Изпитване и дефектоскопия на металите, С., 1988. 6.Dieter, G. E., Dutschke W., 
Fertigungsmesstechnik, BG Teubler, Stuttgard, 1993. 7.Mechanical Metallurgy, 4 Ed., Mc.Graw - Hill 
Book Co., 1988. 8.Workability testing Techniques, Edited by G.E.Dieter, American society for metals, 
1984. 9. Gladwell,G.M.L., Metal Fatigue: What It Is, Why It Matters, Springer, 2007. 10. Nicholas P. 
etc., Handbook of Advanced Materials Testing, Marcel Dekker, 1995. 11. Yung-Li Lee  et al., Fatigue 
Testing and Analysis: Theory and Practice, Elsevier Inc., 2005. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Технологична екипировка в 
металообработването 

Код: BsCTM50.2 Семестър: 8 

Вид на  обучението :   

Лекции,  
Лабораторни упражнения 

Часове за седмица:  

Л – 2 часа, 
ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 4 
 

 

ЛЕКТОР:   
проф. д-р инж. Милко Йорданов (ИПФ-Сливен),  

e-mail: m_yordanov@ tu-sofia.bg, 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Избираема специална дисциплина за студентите от 
специалност “Компютърни технологии в машиностроенето” на Инженерно-педагогически 
факултет - Сливен, образователно-квалификационна степен “бакалавър”. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да получат необходимите знания за 
устройството и приложението на технологична екипировка за леене, обработка на материалите 
чрез пластична деформация, заваряване и термично обработване. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината разглежда основни въпроси от 
устройството и проектирането на технологична екипировка и специализирани приспособления 
за леене, обработка на материалите чрез пластична деформация, заваряване и термично 
обработване. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания по Математика, Материалознание, 
Технология на заваряването, Леене на металите, Обработване чрез пластична деформация, ТО и 
ХТО и фундаменталните дисциплини. 
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на нагледни материали и мултимедия, 
лабораторни упражнения с индивидуално изработване на протоколи. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (67%). Участие в лабораторни 
упражнения, самостоятелно изработване и защита на протоколи през семестъра (33%). 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Азаров, Н.А. Конструирование и расчет сварочных 
приспособлений, Издательство Томского политехнического университета, 2009. 2. Альтагаузен, 
А. П. Электротермическое оборудование, Справочник, Москва, Энергия, 1980г.. 3.  Ангелов Г., 
Машини, съоръжения и автоматизация на леярското производство, С., Техника, 1987. 4.  Генов 
Й., В.Камбуров, Ръководство за курсово проектиране по Обработване на металите чрез 
пластична деформация „Технология и инструмент за обемно и листово щамповане“, МП изд. 
ТУ – София, 2007. 5. Данев, Пл. С., Термични съоръжения (пещи и уредби),  Русе, РУ, 1995. 6. Калев, Л. 
Справочник по заваряване, Т.2, София, Техника, 1982. 7. Мещерин В. Т, Листовая штамповка, атлас 
схем и типовмх конструкции штампов, М., Машиностроение, 1973. 8. ASM Handbook, vol.4.-
Heat Treating, ASM Int., Materials Park, OH-USA, 1991. 9. ASM Handbook Vol.6. Welding, Brazing 
and Soldering, ASM International, Materials Park, OH, USA, 1993; 10. ASM Handbook, vol.15.- 
Casting. ASM Int., Materials Park, OH-USA, 1998. 11. Klas Weman, Welding processes handbook, 
Woodhead Publishing Ltd, Cambridge, England, 2003.  12. Pye David, Practical Nitriding and Ferritic 
Nitrocarburizing, ASM Int., Materials Park, OH-USA, 2003. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Управление на качеството 

Код: BsCTM50.3 Семестър: 8 

Вид на  обучението :   

Лекции,  
Лабораторни упражнения 

Часове за седмица:  

Л – 2 часа, 
ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 4 

 

 

ЛЕКТОР: 
проф. д-р инж. Георги Дюкенджиев (МФ), 

e-mail: duken@tu-sofia.bg 
Технически университет – София 

 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема дисциплина в учебния 
план на професионално направление “Машинно инженерство”, специалност “Компютърни 
технологии в машиностроенето” за образователно-квалификационна степен “бакалавър”. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да изучат и да могат да прилагат 
съвременните концепции, методите, средствата и организацията на управлението на качеството 
на продукти, процеси, персонал и среда.  
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се съвременните концепции за управление 

на качеството, инженерните методи за идентификация, анализ и осигуряване на качеството при 

производството и експлоатацията на продуктите. Разглеждат се основните форми на контрола 

на качеството, структурата, елементната база и приложението на системите за контрол. Дава се 

нормативната база и прилагането й за качеството на продуктите и системите за управление. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Метрология и измервателна техника, Технология на машиностро-енето. 
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с мултимедийна презентация, лабораторни 
упражнения, изпълнявани по методични указания, и протоколи, изработвани от студентите и 
проверявани от преподавателя. Използват се съвременни контролно-измервателни средства и 
специализиран софтуер.  
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпитен тест върху лекционния курс, точки от 
разработване и защита на протоколи от лабораторни упражнения и от разработване и защита на 
курсова работа. 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Дюкенджиев Г., Р. Йорданов, Контрол и управление 
на качеството, Софттрейд, София, 2012. 2. Йорданов Р.,  Г. Дюкенджиев, Методи за оценка на 
качеството, Софттрейд, София, 2001. 3. Дюкенджиев Г., Компютърно управление на 
качеството, Софттрейд, София, 2001, 4. Arnold R., C. Bauer, Qualitaet in Entwiclung und 
Konstruktion, Verlag TUV Rhainland, Koeln, 1992, 5. Dale B.G., Managing Quality. Prentice Hall., 
N.Y., 1994, 6. Hering E., J. Jrimel, H. Blank, Qualitaetsmanagement fuer Ingenieure, VDI-Verlag, 
Duesseldorf, 1999, 7. Juran J.M., F.M. Gryna, Quality Planing and Analysis, Mc Graw - Hill, N.Y., 
1993. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Компютърно  моделиране на 
механични системи    

Код: BsCTM51.1 Семестър: 8 

Вид на  обучението :   

Лекции,  
Лабораторни упражнения   

Часове за седмица:  

Л – 2 часа, 
ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 4 
 

 

ЛЕКТОР: 

доц. д-р инж. Мина Цонева (ИПФ - Сливен),   
e-mail: mina_todorova@abv.bg  

Технически университет - София. 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: вободноизбираема учебна 
дисциплина за студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на 
Инженерно-педагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, 
образователно-квалификационна степен “бакалавър”.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина Компютърно 

моделиране на механични системи е да запознае студентите с възможностите за компютърно 

моделиране и симулиране на различни материални обекти, машини и механични устройства. 

След завършване на курса студентите придобиват знания и умения за: работа със съвременни 

програмни продукти, използвани в практиката; използване на съществуващи компютърни 

програми за синтез, анализ и оптимизация; създаване на програми за решаване на конкретни 

задачи. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Методи за механоматематично 

моделиране. Въведение в MATLAB. Програмна реализация на основните задачи от 

кинематичния анализ на лостови механизми. Компютърно моделиране на движението на 

материална точка; на равнинно движение на идеално твърдо тяло; на малките трептения на 

механични системи с една степен на свобода; на механични системи с две и повече степени на 

свобода. Програмна реализация на динамичен синтез на механична система с една степен на 

свобода. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания по Математика, Информатика, Механика, Теория 
на механизмите и машините, Съпротивление на материалите. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и лабораторни упражнения - провеждат се в 

компютърна зала. 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ: Изпит. Студентите съставят програма (структурна схема) в 
Matlab за числено решение на поставена задача. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Генова П., ТММ. С., 1994. 2. Писарев А., Ц. 

Парасков, С. Бъчваров. Курс по теоретична механика. Част 2, С., Техника, 1975. 3. Яблонский 

А. Сборник заданий для курсовьгх работ по теоретической механике. М., Вьгсшая школа, 1978. 

4. Гарипов Ем. Решени задачи по проектиране на системи за управление в MATLAB и Simulink. 

ТУ - София, 1999. 5. Йорданов Й. Приложение на MATLAB в инженерните изследвания. Част I 

и II. РУ, Русе, 2004. 6. Стойчев Г. Метод на крайните елементи. С., 2000. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Оптимизация на 
машиностроителните 

конструкции 

Код: BsCTM51.2 Семестър: 8 

Вид на  обучението :   

Лекции,  
Лабораторни упражнения 

Часове за седмица:  

Л – 2 часа, 
ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 4 
 

 
ЛЕКТОР:  

доц. д-р инж. Радостина Петрова (ИПФ-Сливен), 
e-mail: rpetrova@abv.bg 

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Свободноизбираема учебна 
дисциплина за студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на 
Инженерно-педагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, 
образователно-квалификационна степен “бакалавър”.  
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина да разшири 
знанията на студентите за методите за числено моделиране и анализ на конструкции, като се 
отдели специално внимание на възможностите за инженерен анализ, оптимизация и проверка 
на приети технически решения в CAD/CAE среда. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми : оптимизационни задачи при различни 
целеви функции, позволяващи анализ на разпределението на напреженията, деформациите, 
преместванията, изменение на потенциалната енергия на деформациите в оптимизираните 
детайли, сглобки или конструкции; оптимизиране и анализ на загубата на устойчивост,  
разпределението на коефициентите на сигурност, стойносите на собствените честоти и вида на 
форми на трептене, промяна на геометрията и граничните условия с цел виброгасене. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Материалознание, механика и съпротивление на материалите, числени 
методи за анализ (метод на крайните елементи), начални познания за работа със софтуер по 
МКЕ  
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на мултимедия, лабораторни упражнения 
с използване на софтуер за работа в CAD/CAE среда. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Работата свързана с обучението по 
дисциплината се контролира чрез текуща оценка, формирана на база участие в лабораторните 
упражнения и два самостоятелно решени примера в часовете за извън аудиторна заетост. Има 
опция за избор на курсова работа. 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Стойчев Г., Mетод на крайните елементи – якостен 
и деформационен анализ, София 2000; 2. Милков В., Съвременни числени методи за анализ на 
конструкции, Колор-принт, Варна, 1999; 3. Ташев М., Йорданов П., "Инженерен анализ с Метод 
на крайните елементи", изд. "Експрес", Габрово 2012; 4. Хаджийски В. М., Стефанов Ст., 
Компютърен инженерен анализ на машинни елементи Cosmos Works, Академично издателство 
на УХТ-Пловдив, 2007. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Моделиране на 
роботизирани системи  

Код: BsCTM51.3 Семестър: 8 

Вид на  обучението :   

Лекции,  
Лабораторни упражнения  

Часове за седмица:  

Л – 2 часа, 
ЛУ – 2 часа  

Брой кредити: 4 
 

 

ЛЕКТОР:  
доц. д-р инж. Мина Цонева (ИПФ-Сливен),  

e-mail: mina_todorova@abv.bg 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Свободноизбираема учебна 
дисциплина за студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на 
Инженерно-педагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, 
образователно-квалификационна степен “бакалавър”.   
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите чрез прилагане на редица методи и 
алгоритми на информатиката, изкуствения интелект и системотехниката да извършват   анализ 
и синтез на управляеми машини и устройства за въздействие чрез движение и сили върху 
променящата се външна среда. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Структурна теория на механизмите за 
мехатронни технически средства; кинематичен и динамичен анализ на равнинни и 
пространствени механизми с една, две и повече степени на свобода; синтез на механизми за 
автоматизиращи мехатронни устройства. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Математика, Физика, Теоретична механика, Съпротивление на 
материалите, Машинни елементи, Теория на механизмите и машините. 
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на мултимедия, лабораторни упражнения 
с приложение на програмен продукт Matlab. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на 
обучението по учебната дисциплина се контролира посредством писмен изпит. 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Исии Т., Симояма И., Иноуэ Х., Хироеэ М., 
Накадзима Н., Мехатроника, Москва, Мир., 1988 /превод от японски на руски език/; 2. 
Константинов М. С., Първи принцип на мехатрониката за разделяне на движениата в 
пространството и времето, Сб. Доклади “Применение биомеханики и бионики в 
робототехнике”, БАН, 1982 – 86 г.; 3. Минчев Н. и др., Теория на механизмите и машините, 
Техника, София, 1991; 4. Генова П., Теория на механизмите и машините, ТУ - София, 1994. ; 5. 
Лилов Л., Бояджиев Г., Динамика и управление на манипулационни роботи, Университетско 
издателство “Св. Кирил и Методий”, София, 1997; 6. Sandor N. G., Erdman A., Advanced 
Mechanisms Design : Analysis and Synthesis, Prentice Hall, Inc., 1984.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 


