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Код  26.17 Дисциплина: МОДЕЛИРАНЕ НА
ПРОЦЕСИ В ХВП
Семестър VІІ ЕCST кредити 5.0
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И
УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА”, тел. 032/603 753
Факултет: Технически, тел. 032/603 699

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни упражнения - -
Практически упражнения 30 2
Курсов проект - -

Брой кредити: 5.

Лектор: Проф. д.т.н. инж. Ч. Дамянов;
кат. “Автоматика, информационна и управляваща техника”; тел. 032/603 897;  Е-mail:
chavdam@yahoo.com

Анотация: В дисциплината “Моделиране на процеси в ХВП” се разглеждат методите за
математическо моделиране, като студентите се запознават с основните модели на най-често срещаните
типови технологични обекти. Изучават се подходите за аналитично математическо описание на
характерни за хранително-вкусовото производство процеси, като особено внимание се обръща на
динамичните им характеристики. В програмата е включен раздел за моделиране на технологични
системи, базиращ се на системния подход за описание на сложни системи.

Чрез практическите упражнения предвидени в курса студентите придобиват навици и умения за
самостоятелна работа с компютърна техника и подходящи програмни продукти за моделиране и анализ
на обекти от ХВП.

Съдържание на дисциплината: Основни понятия от теорията на подобието. Първа, втора и
трета теорема на подобие. Следствия. и допълнителни положения. Условията за подобие от
уравненията на процеса и неговия модел. Структурно моделиране.

Моделиране на типови процеси в ХВП. Структура на технологичните потоци. Средно време на
пребиваване на частиците в апарата. Апарат с идеално смесване, клеткови модели. Апарат с идеално
изместване. Еднопараметричен дифузионен модел. Хидравлични обекти със свободна повърхност на
течността. Математически модел на смесител. Модел на газов резервоар. Модели на топлообменни
апарати в статика и динамика. Моделиране на стерилизационни процеси. Моделиране на процесите
екстракция и сушене. Моделиране на процеса неутрализация на растителни масла.

Моделиране на типови биотехнологични процеси. Микробиологичните процеси като обект на
моделирането. Особености. Моделиране на периодичен ферментационен процес. Определяне на
параметрите на модела на периодичен ферментационен процес по експериментални данни. Модел при
полунепрекъснат процес на растежа на микроорганизмите. Еднофазен непрекъснат ферментационен
процес.

Моделиране на технологични системи (ТС).
Входни и изходни връзки: Курсът ползува придобития базис от знания по дисциплините:

”Висша математика”, ”Основи на автоматиката”, “Идентификация на системи”, “Основни



процеси и апарати в ХВП”, “Технология на хранителните продукти” и подпомага усвояването на
учебния материал по “Автоматизация на технологични процеси” и др.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с мултимедия. Практическите
упражнения се провеждат в компютърна зала с материално и софтуерно осигуряване на
съвременно ниво.

Изпитът се провежда в две части: 1) решаване на конкретна задача. Разрешено е
използване на компютърна техника (без Internet) и помощна литература според предпочитанията
на изпитвания.; 2) писмен отговор на един теоретичен въпрос извън обсега на задачата.

Окончателната оценка се формира като отношение в %: 70/30 от резултата по т.1 и т.2.



Код  26.20 Дисциплина: АВТОМАТИЗАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ В ХВП
Семестър VІІІ ЕCST кредити 4.0
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководоство: Катедра “АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И
УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА”, тел. 032/603 753
Факултет: Технически, тел. 032/603 699

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни упражнения - -
Практически упражнения 30 2
Курсов проект - -

Брой кредити: Общо за дисциплината са 4  кредита.

Лектори: Доц. д-р инж. Жеко Тодоров  Стойчев;
кат. “АИУТ”; тел. 032/603 882;  Е-mail:j_stoychev@yahoo.com

Анотация: Тази дисциплина е естествено продължение на дисциплината ,,Автоматизация на
технологични процеси” (АТП). Целта на курса е знанията от АТП да се приложат за конкретни процеси
и производства в ХВП. В първа част на курса по ,,Автоматизация на производствените процеси в ХВП”
(АПП в ХВП) се разглеждат въпросите по автоматизацията на типови технологични процеси в ХВП, а
във  втората - въпросите по автоматизацията на основните производства в ХВП.

Съдържание на дисциплината: В първа част на курса  по АПП в ХВП се разглеждат
въпросите по автоматизацията на типови технологични процеси в ХВП като автоматизация основните
механи чни процеси в ХВП, процесите по приемане и окачествяване, филтрация, размразяване,
стерилизация и пастьоризация, дестилация и ректификация, екстракция, сушене и др. Във  втора част
са въпросите по автоматизацията на основните производства в ХВП като автоматизация  на процесите в
консервната, мелничната, хлебопекарната, млечната, месната, винарската, пивоварната, захарната,
цигарената и др. производства в ХВП.

Входни и изходни връзки: За изучаване на дисциплината по АПП в ХВП е необходимо
студентите да са преминали курса по „ Технология на хранителните продукти”, “Технически средства за
автоматизация” и ,,Автоматизация на технологични процеси”. Получените знания са необходими за
дисциплината ,,Управление на биотехнологичните производства”, за дипломно проектиране и
инженерната им практика.

Технология на преподаване: Лекциите се извеждат съгласно учебната  програма.
Онагледяват с табла и мултимедия. Практическите упражнения се водят в лаборатория по
„Измерване на неелектрични величини”, „Автоматизация на производствените процеси в ХВП” и
,,Управление на биотехнологичните производства”. Използва се наличната материална база –
лабораторно оборудване, компютърна техника и софтуер. Изпитът по дисциплината е писмен и се
състои от тест от 15-20 въпроса и точкова система за оценяване.



Код  26.30 Дисциплина: CAD/CAM СИСТЕМИ
Семестър V ЕCST кредити 5.0
Форма за проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен
Методично ръководоство: Катедра “АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И
УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА”, тел. 032/603 753
Факултет: Технически, тел. 032/603 699

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни упражнения - -
Практически упражнения 30 2
Курсов проект - -

Лектори: Гл. ас. д-р инж.  Йордан Бадев;
кат. “Автоматика, Информационна и Управляваща Техника””; тел. 032/603 806;  Е-mail: j_badev@abv.bg

Анотация:  Курсът “CAD/CAM системи”  има за цел да запознае студентите със
използването на компютърна техника при проектирането на изделия и съпътстващите ги
технологични процеси, видове софтуерно осигуряване и възможности, както и ролята на
CAD/CAM системите за автоматизация на самото производство.

Съдържание на дисциплината: Компютърно конструиране и проектиране на детайли и
изделия. Запознаване с методите и средствата за проектиране в средата на „AutoCad”. Общи
познания за CAD продукти, възможности и приложения.

Входни и изходни връзки: Първостепенна входна връзка на курса е «Проектиране и
използаване на компютри» , «Техническо документиране» и курса по «Компютърно симулиране и
проектиране». Изходната връзка обслужва всички учебни дисциплини с инженерно-приложна
насоченост.

Технология на преподаване: Лекциите се провеждат с компютърна медия и се
онагледяват  с компютърни чертежи. Практическите занятия се водят в учебна компютърна
лаборатория, като се разработват и изчертават проекти в средата на “„AutoCad”. По време на
семестъра знанията на студентите се проверяват чрез провеждане на две контролни работи върху
поставен проблем и комплексна оценка от  упражненията.



Код  26.29  Дисциплина: АВТОМАТИЗИРАНО
ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ
Семестър V ЕCST кредити 7.0
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И
УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА”, тел. 032/603 753
Факултет: Технически, тел. 032/603 699

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни упражнения - -
Практически упражнения 30 2
Курсов проект - -

Лектор: гл. ас. д-р инж. Божидар Георгиев Марков; кат. “Автоматика, информационна и
управляваща техника”; тел. 032/603-898;  e-mail: bojmarkov@abv.bg

Анотация. Целта на курса е да запознае студентите с законите и елементите на
автоматизираното електрозадвижване използвано в промишлеността и по-конкретно в ХВП. В
курса лекции се изучава електрозадвижването като единна електромеханична система в която се
извеждат основните закони за регулирането на скоростта на тази система. Разглеждат се
използването на специални електрозадвижвания характерни за хранително-вкусовата
промишленост. Изучават се задълбочено преходните процеси възникващи в електромеханичните
системи. Засяга се въпроса за подобряване на енергетичните показатели, както и изборът на
подходящи електродвигателни системи имащи минимално електропотребление.Отделено е
внимание на въпроса за проектирането на автоматизирани електрозадвижвания, като основна част
от работата на инженерния персонал. Практическите упражнения имат за цел да затвърдят
изучавания от лекциите материал с конкретни примери и реализации на автоматизирани
електрозадвижвания. Предходни подготвящи дисциплини са и др. Занятията се водят на
български език.

Входни и изходни връзки: За изучаване на дисциплината е необходимо студентите да са
преминали курса по: „Теоретични основи на електротехниката”, „Механика”, „Електрически
машини и апарати”, „Теория на управлението”.

Съдържание на дисциплината: Дефиниране на понятието електрозадвижване. Функции
на електрозадвижването. Уравнение на движението на електрозадвижването. Механични
характеристики. Регулиране на координатите на електрозадвижването. Диапазон и плавност на
регулирането, допустимо натоварване на изкуствените характеристики. Икономически показатели
на регулирането. Постояннотокови автоматизирани електрозадвижвания. Променливотокови
автоматизирани електрозадвижвания. Преходни процеси автоматизираните електрозадвижвания.
Енергетични показатели в автоматизираните електрозадвижвания.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с табла и мултимедия.
Практическите упражнения имат за цел да запознаят студентите с конкретни методи за изследване
и симулация на типови електрозадвижвания използвани в хранително вкусовата промишленост;
решават поставени задачи; като използват наличната материална база –  компютърна техника и
софтуер. Изпитът по дисциплината е писмен като се развиват по два въпроса от теоретичната част
на лекционния материал. Общата оценка се формира на базата на развитите два теоретични
въпроса (100%). Общото времетраене на изпита 30 минути на един студент.



Код  26.07         Дисциплина: ИЗМЕРВАНЕ НА НЕЕЛЕКТРИЧНИ ВЕЛИЧИНИ
Семестър V ЕCST кредити 6.0
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководоство: Катедра “АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И
УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА”, тел. 032/603 753
Факултет: Технически, тел. 032/603 699

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни упражнения - -
Практически упражнения 30 2
Курсов проект - -

Брой кредити: 6.

Лектор: Доц. д-р инж. Ж. Стойчев;
            кат. “Автоматика, информационна и управляваща техника”; тел. тел. 032/603 882, E-mail:
j_stoychev@abv.bg

Анотация: В курса “Измерване на неелектрични величини” се изучават основните въпроси
свързани с методите и уредите за измерване на различни неелектрични величини, като особено
внимание се отделя на основните технологични параметри на различните технологични процеси в
хранителната промишленост. Разглеждат се методи за измерване и измервателни уреди за
температура, налягане, разход, ниво, състав на разтвори и газове, рН, масленост, съдържание на
белтък, сухо вещество, влажност.

Придобитите знания от изучаване на дисциплината дават възможност за целесъобразно
избиране, правилно обзавеждане и окомплектоване с необходимите измервателни уреди на
съответните автоматизирани системи в хранително-вкусовата промишленост. Студентите
получават подготовка, необходима за монтажа, пусковите изпитания, експлоатацията и ремонта
на измервателните уреди.

Съдържание на дисциплината: Статични и динамични характеристики на измервателните
уреди. Дистанционно предаване на измервателна информация.. Системи и преобразуватели с
естествени и унифицирани сигнали.

Измерване на температура.. Разширителни и манометрични термометри. Термоелектрически
термометри. Съпротивителни термометри. Измервателни схеми. Безконтактни методи за измерване на
температура. Особености при измерване на температура в обекти от ХВП.

Измерване на налягане. Течностни, деформационни и електрически манометри.
Измерване обема на течности и газове. Измерване на масата на насипни материали и стандартни

опаковки. Разходомери с променлив и постоянен пад на налягането. Електромагнитни и ултразвукови
разходомери.

Поплавкови и хидростатични нивомери. Електрически, ултразвукови и радиоизотопни
нивомери. Нивосигнализатори. Ограничения относно използването им в хранително-вкусовата
промишленост.

Поплавкови, хидростатични, тегловни и радиоизотопни плътномери. Характерни особености
при използването им в ХВП.

Измерване на вискозитет. Капилярни вискозиметри. Вискозиметри с падащо тяло. Ротационни и
вибрационни вискозиметри.



Електрически методи и уреди за измерване влажността на твърди и течни материали. СВЧ и IR –
влагомери. Психрометри, кондензационни и сорбционни влагомери.

Измерване на състава на разтвори. Кондуктометрични анализатори. Измерване на рН.
Рефрактометри, поляриметри, нефеломери.. Измерване състава на хранителни продукти: масленост и
белтък. Измерване на концентрацията на разтворен кислород. Измерване на концентрацията на
микроорганизми. Многопараметричен метод за измерване състава на хранителни продукти.

Входни и изходни връзки: Курсът ползува придобития базис от знания по дисциплините:
„Физика”, ”Основи на автоматиката”, “Основни процеси и апарати в ХВП”, “Технология на
хранителните продукти” и подпомага усвояването на учебния материал по дисциплините
“Автоматизация на технологични процеси”, „Технически средства за автоматизация” и др.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с мултимедия. Практическите
упражнения за изследваните технологични параметри се извеждат върху лабораторни постановки.

Изпитът по дисциплината е писмен и включва два теоретични въпроса. Провежданото
събеседване е в рамките на 20 – 25 мин.



Код  26.19 Дисциплина: КОМПЮТЪРНО
ИНТЕГРИРАНА ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
Семестър VІІІ ЕCST кредити 4.0
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И
УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА”, тел. 032/603 753
Факултет: Технически, тел. 032/603 699

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни упражнения - -
Практически упражнения 30 2
Курсов проект - -

Лектор: гл. ас. д-р инж. Божидар Георгиев Марков; катедра „Автоматика, информационна и
управляваща техника”; тел. 032/603-898;  Е-mail: bojmarkov@abv.bg

Анотация: Целта на курса е да запознае студентите със специфичните особености на
идеята за компютърна интеграция в производствените системи като принципно нов подход и
философска концепция за изграждане, функциониране и управление на компютърно
интегрираните системи. Изучават се и механизмите, водещи до преминаване от конвенционална
организация на производствените системи към компютърно-интегрирани производства.
Разглеждат се основните концептуални модели за КИП, както различните им практически
реализации.  Подробно се разглеждат отделните функционални компоненти на КИП,  както и
техническите и програмни средства за реализирането им. Отделено е внимание на технологиите
за осъществяване на интеграцията.

Съдържание на дисциплината: Въведение в компютърно интегрираните производства.
Основни функции на производствените системи. Организационна и технологична структура.
Конвенционална организация на производствените системи. КИП като предприемаческа
философия.  Основни концептуални модели за КИП.  CIM  концепцията според DIN.  Други
специфични реализации на CIM. Автоматизация на процеса на проектиране-CAD и CAE. Фази на
процеса на проектиране. Основни функции. Технически и програмни средства. Автоматизация на
технологичната подготовка-САР. Автоматизация на техническото управление и контрола на
производствените средства-САМ. Автоматизация на планирането и управлението на
производството. Основни функции. Технически програмни средства. Автоматизация на
планирането и провеждането на качествения контрол-CAQ. Основни функции. Реализации,
технически програмни средства.Развитие на концепцията за КИП. Автоматизация на офис
дейностите. Концепция за компютърно интегрирана индустрия, компютърно интегриран бизнес,
компютърно интегрирано предприемачество. Проектиране на КИПС. Основни фази на жизнения
цикъл. Разработване и изисквания и външни спецификации на КИПС. Принципи на изграждане и
архитектура. Принципи на реализация. Тестови изпитания и оценки. Разработване на
документация. Същност, съдържание и организация на съпровождането. Методи за повишаване
на надеждността на КИПС. Основни методики за управление на проекти при внедряване на
КИПС. Процесноорентирани производствени модели. Фирмени национални и международни
препоръки, норми и стандарти. Основни средства за интеграция в КИП. Информационни мрежи.



База данни. Изкуствен интелект. Експертни системи. Тенденции в развитието на техническите и
програмни средства. Приложения на КИП. Перспективи.

Входни и изходни връзки: За изучаване на дисциплината е необходимо студентите да са
преминали курса по „Основи на кибернетиката”, „Теория на управлението”, „Обектно-орентирано
програмиране” и др.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с табла и мултимедия.
Практическите упражнения се провеждат в конкретни технологични предприятия и имат за цел да
запознаят студентите с внедряването на компютърно интегрирана процесна техника и технологии
в съответните производства. Изпитът се провежда в писмена форма в един ден от планираната
изпитна сесия. Всеки студент получава по два въпроса от предварително раздаден конспект.
Освен това на изпита всеки студент представя и защитава идея за основни структури-
организационна, функционална и техническа компютърно интегрирана процесна система за
управление на технологични процеси. Необходимият минимум от знания включва: Разбиране на
материала; Анализ и синтез на компютърно интегрирана производствена система; Избор на
технически средства на управление на технологичния процес. Общата оценка се формира на
базата на развитите два теоретични въпроса (80%) и защитата на идеята за конкретна
компютърно-интегрирана производствена система (20%). Общото времетраене на изпита-30
минути на един студент.



Код  26.28 Дисциплина: КУРСОВ ПРОЕКТ ПО
АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ
Семестър VІІ ЕCST кредити 2.0
Форма за проверка на знанията: защита на КП Вид на изпита: устен
Методично ръководоство: Катедра “АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И
УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА”, тел. 032/603 753
Факултет: Технически, тел. 032/603 699

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции - -
Семинарни упражнения - -
Практически упражнения - -
Курсов проект 30 2

Брой кредити: Общо за курсовия проект - 2  кредита.

Лектори: Доц. д-р инж. Жеко Тодоров  Стойчев;
кат. “АИУТ”; тел. 032/603 882;  Е-mail:j_stoychev@yahoo.com

Анотация: Курсовият проект по АТП има за цел да се изпълнят всички задачи свързани с
анализа на процесите и параметричния синтез на най-популярните регулатори (двупозиционен,
пропорционален, пропорционално-интегрален, пропорционално-интегрален-диференциален).
Умението се свежда до оценка на най-доброто регулиране, което може да даде  регулатора и прилагане
на най-популярните методи за адаптация на  регулатора към динамиката на обекта, смущаващите
въздействия и качествените изисквания към преходните процеси на автоматичната система.

Съдържание на дисциплината: Прави се компютърен модел на топлообменен апарат.
Той се изследва като обект за автоматизация. Оценява се работата с двупозиционен регулатор.
Настройват се и се оценява работата с пропорционален, пропорционално-интегрален или
пропорционално-интегрален-диференциален регулатори. В последната глава от курсовия проект се
изследва каскадна система за автоматично регулиране.

Входни и изходни връзки: За изучаване на дисциплината е необходимо студентите да са
преминали курса по “Теория на управлението”, “Идентификация на системите” и “Технически средства за
автоматизация”. Получените знания са необходими за дисциплината ,,Автоматизация на технологични
процеси” и дисциплини с инженерно-приложна насоченост като ,,Автоматизация на производствените
процеси в ХВП”, ,,Автоматизация на биотехнологичните производства” и за дипломно проектиране.

Технология на преподаване: Курсовият проект по АТП се извежда в компютърна зала с
подходящ програмен продукт. Всеки студент работи с индивидуални изходни данни. Има
издадено ръководство за курсово проектиране. Оценяването се извършва в зависимост от
изпълнените задачи и придобитите знания.



Код  26.27 Дисциплина: ОБЩО-ТЕХНИЧЕСКА
ПРАКТИКА
Семестър ІV ЕCST кредити 2.0
Форма за проверка на знанията: зачот Вид на изпита: устен
Методично ръководоство: Катедра “АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И
УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА”, тел. 032/603 753
Факултет: Технически, тел. 032/603 699

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции - -
Семинарни упражнения - -
Практически упражнения 60 4
Курсов проект - -

Ръководител: Гл. ас. В. Станчев;
кат. “Автоматика, информационна и управляваща техника”; тел. 032/603 898;  Е-mail:

vsstanchev@abv.bg

Анотация: Общо-техническата практика има за задача както да онагледи изучавания учебен
материал по дисциплините “Материалознание”, “Техническа механика”, “Физика”, “Ел. Машини и
апарати”, “Теоретична електротехника”, “Полупроводникови елементи и интегрални микросхеми”,така
и да даде представа за практическата страна на инженерно-приложната дейност. Място на провеждане
на занятията - в лабораториите на катедрата и по заводи в региона на гр. Пловдив.

Съдържание на дисциплината: Металорежещи машини – предназначение и разновидности.
Машини за обработка на пластмасови изделия. Машини за дозиране, пакетиране и опаковане.
Технологии за нанасяне на метални покрития. Физични основи и техника на галваничните покрития.

Електрически трансформатори. Оразмеряване , идентифициране и изработване. Регулиране на
фактора на мощността в промишлените предприятия. Особености при серийното производство на
електрически машини и апарати.

Оразмеряване, конструиране и изработване на маломощни изправители, стабилизатори и
електронни устройства. Контролно-измервателни уреди и работа тях.

Механични и пневматични елементи на автоматиката. Производство и разпределение на
топлинна енергия за промишлени и битови нужди.

Входни и изходни връзки: Успешното извеждане на курса изисква минимален базис от знания по:
”Материалознание”, “Техническа механика”, “Физика”, “Теоретична електротехника”. Онагледява и
допълва практическите умения на студентите по дисциплините: “Ел. машини и апарати”, “Теоретична
електротехника”, “Полупроводникови елементи и интегрални микросхеми”, “Импулсна и цифрова
схемотехника”, “Електрически измервания”, “Измерване на неелектрични величини”, и др.

Технология на преподаване: Изучаването на основите на тематичните единици се
осъществява чрез самостоятелна практическа работа в групи от 2-3 студенти и демонстрации от страна
на преподавателя. Мястото на провеждане на занятията е в лабораториите на катедрата и по заводи в
региона на гр. Пловдив.

Защитата се провежда публично пред останалите студенти и се състои от кратко
изложение върху съдържанието, извършената работа и получените резултати.

mailto:vsstanchev@abv.bg


Код  26.53 Дисциплина: РЕГУЛИРАНЕ И УПРАВЛНЕНИЕ НА
ЕНЕРГИЙНИ ПРОЦЕСИ
Семестър ІІІ ЕCST кредити 4.0
Форма за проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И
УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА”, тел. 032/603 753
Факултет: Технически, тел. 032/603 699

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни упражнения - -
Практически упражнения 30 2
Курсов проект - -

Брой кредити: Общо за дисциплината са 4 кредита .Аудиторна заетост 2 кредита, извънаудиторна
заетост 2 кредита.

Лектори: Доц. д-р инж. Никола Пенев Гинов;
             кат. “Автоматика, информационна и управляваща техника ”; тел. 032/603 882;  Е-mail:

Анотация:  Курсът ,, РЕГУЛИРАНЕ И УПРАВЛНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ПРОЦЕСИ” запознава студентите с
най-важното от теорията и използваната техника за осъществяването на автоматичното управление на
производствените процеси  в хранителната промишленост. Придобитите знания се използват при
решаването на проблемите при автоматично управление на енергийни процеси с оглед повишаване
точността на работа, безопасността, икономията на енергия и др  Застъпени са основните технически
средства, изграждащи автоматичната система, в т.ч. средствата, осигуряващи информацията за
текущото състояние на управлявания процес, управляващите устройства, изпълнителните елементи и
спомагателни устройства за защита, блокировки, сигнализации, индикации и преобразуване на сигнали.

Съдържание на дисциплината: Математично описание на системите за автоматично
управление /САУ/  и структурни схеми. Технически средства за измерване, преобразуване и пренасяне
на сигнали за управляваните величини. Управляващи устройства. Изпълнителни механизми и
регулиращи органи. Динамични свойства и модели на типови енергийни обекти. Устойчивост на САУ.
Оценка на качеството на управлението. Избор на регулатор. Съвременни управляващи елементи.
Комплексно решаване на проблемите за автоматизация с помощта на компютърни системи.

Входни и изходни връзки: Входни връзки са “Основи на автоматиката”, “Електротехника и
електроника”, “Енергийна ефективност на електронни, електрически и топлинни съоръжения”, изходни –
“Технически средства за автоматизация”, “Измерване на неелектрични величини”, “Автоматизация на
технологични процеси” и дипломно проектиране.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с табла.. Практическите
упражнения се водят в лаборатория по “Автоматизация на технологичните процеси ”, студентите
се запознават с конкретни промишлени уреди и инсталации, изследват параметри на
промишлените устройства, като използват наличната материална база – лабораторно оборудване,
компютърна техника и софтуер.

Текущата оценка по дисциплината е писмена – две контролни работи.



Код  26.24 Дисциплина: РЕГУЛИРАНЕ И УПРАВЛНЕНИЕ НА
ТОПЛИННИ ПРОЦЕСИ
Семестър VІІІ ЕCST кредити 4.0
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководоство: Катедра “АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И
УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА”, тел. 032/603 753
Факултет: Технически, тел. 032/603 699

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни упражнения - -
Практически упражнения 30 2
Курсов проект - -

Брой кредити: Общо за дисциплината са 4  кредита – 2 аудиторна и 2 извънаудиторна заетост.

Лектори: Доц. д-р инж. Никола Пенев Гинов;
кат. “Автоматика, информационна и управляваща техника ”; тел. 032/603 882;  Е-mail:

Анотация:  Курсът ,,Регулиране и управление на топлинни процеси” запознава студентите с
най-важното от теорията и използваната техника за осъществяването на автоматичното управление на
топлинните процеси  в хранителната промишленост. Придобитите знания се използват при решаването
на проблемите при автоматично управление на топлинни процеси с оглед повишаване точността на
работа, безопасността, икономията на енергия и др. Застъпени са основните технически средства,
изграждащи автоматичната система, в т.ч. средствата, осигуряващи информацията за текущото
състояние на управлявания процес и подходящи сигнали за предаването й към останалите части,
управляващите устройства, изпълнителните елементи и спомагателни устройства за защита,
блокировки, сигнализации, индикации и преобразуване на сигнали. Разгледани са начините за оценка и
постигане на желано качество на работа на автоматичната система.

Съдържание на дисциплината: Промишлени средства за преобразуване на температура,
работещи с термобалон, терморезистор и термодвойка. Промишлени преобразователи на механично
преместване в електрически сигнали. Автоматичен контрол и дистанционно автоматично измерване на
температура, разход на флуиди, налягане, влажност и др. Топлинните обекти като основни елементи на
САУ. Автоматични регулатори, логически програмируеми контролери, релейни устройства за
автоматизация,  микропроцесорни управляващи устройства.  Устойчивост на САР,  качество на
управлението, показатели за качество, закони на регулиране. Изпълнителни механизми. Работа на САР
със стандартен и позиционен  регулатор,. Комплексно решаване на проблемите за регулиране и
управление на топлинните процеси посредством компютърни системи.

Входни и изходни връзки: Дисциплината има връзки с много специални дисциплини и по-
конкретно с “Топлотехнически прибори и измервания”. Знанията се използват при дипломно проектиране.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с табла.. Практическите
упражнения се водят в лаборатория по “ Автоматизация на технологичните процеси ”, студентите
се запознават с конкретни промишлени уреди и инсталации, изследват параметри на
промишлените устройства, като използват наличната материална база – лабораторно оборудване,
компютърна техника и софтуер.

Изпитът по дисциплината е писмен.



Код  26.23 Дисциплина: РЕГУЛИРАЩА И УПРАВЛЯВАЩА
ТЕХНИКА
Семестър VІІІ ЕCST кредити 3.5
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И
УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА”, тел. 032/603 753
Факултет: Технически, тел. 032/603 699

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни упражнения - -
Практически упражнения 15 2 през седмица
Курсов проект - -

Брой кредити: Общо за дисциплината са 3,5  кредита – 1,5 аудиторна и 2 извънаудиторна заетост.

Лектори: Доц. д-р инж. Никола Пенев Гинов;
             кат. “Автоматика, информационна и управляваща техника ”; тел. 032/603 882;  Е-mail:

Анотация:  Курсът ,,Регулираща и управляваща техника” запознава студентите с най-важното
от теорията и използваната техника за осъществяването на автоматичното управление на
производствените процеси  в хранителната промишленост. Придобитите знания се използват при
решаването на проблемите при автоматично управление на енергийни процеси с оглед повишаване
точността на работа, безопасността, икономията на енергия и др. Разгледани са технически решения,
които могат да се приемат за типови.  Застъпени са основните технически средства, изграждащи
автоматичната система, в т.ч. средствата, осигуряващи информацията за текущото състояние на
управлявания процес и подходящи сигнали за предаването й към останалите части, управляващите
устройства, изпълнителните елементи и спомагателни устройства за защита, блокировки, сигнализации,
индикации и преобразуване на сигнали при машините автомати и роботите.

Съдържание на дисциплината: Основни групи технически устройства за информационно и
функционално осигуряване на автоматичните системи. Математично описание на системите за
автоматично управление /САУ/ и техните елементи. Технически средства за измерване, преобразуване
и пренасяне на сигнали за управляваните величини. Автоматични регулатори за бързи и бавни процеси.
Силови устройства.  Сервомеханизми и точност на позициониране.   Типови обекти за управление с
програмируеми логически контролери и реализация на управлението. Сензори, управляващи и
изпълнителни устройства при машините автомати и роботите.

Входни и изходни връзки: Входни връзки са  “Метрология и измервателна техника”, “Хидро- и
пневмозадвижване”, “Автоматизация и роботизация на  производството”. Знанията се използват при
дипломното проектиране.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с табла.. Практическите
упражнения се водят в лаборатория по “ Автоматизация на технологичните процеси ”, студентите
се запознават с конкретни промишлени уреди и инсталации, изследват параметри на
промишлените устройства, като използват наличната материална база – лабораторно оборудване,
компютърна техника и софтуер.

Изпитът по дисциплината е писмен.



Код   26.39 Дисциплина: ТЕХНИЧЕСКА ДИАГНОСТИКА И
СИГУРНОСТ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Семестър І ЕCST кредити 4.0
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководоство: Катедра “АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И
УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА”, тел. 032/603 753
Факултет: Технически, тел. 032/603 699

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45 3
Семинарни упражнения - -
Практически упражнения 30 2

Брой кредити: Общо за дисциплината са 4  кредита и за курсовия проект - 2  кредита.

Лектори: гл. ас. д-р инж. Таня Павлова Титова;
             кат. “Автоматика, информационна и управляваща техника”; тел. 032/603 765;  Е-mail:
t_titova@abv.bg

Анотация:  Дисциплината „Техническа диагностика и сигурност на системите за
управление” има за цел доизграждане знанията в областта на теорията и практиката на системите
за управление на бакалаврите, преминали през обучение в магистърска степен. Студентите-
магистри се запознават с приложението на елементите от общата теория на сигурността и на
особено актуалните нейни раздели – техническата диагностика в съвременните системи за
управление.

Съдържание на дисциплината: Дисциплината е насочена към създаване на умения за
разработване, усъвършенстване и внедряване на автоматизирани системи за диагностика в ХВП.
Съгласно учебната програма се изучават най-съществените въпроси на методите за повишаване
сигурността на системите за управление в етапите на тяхното проектиране, изработване и
експлоатация. Застъпени са раздели, даващи знания за структурата и основните методи на
техническата диагностика – вероятностни и детерминирани.

Входни и изходни връзки: Преходни подготвящи дисциплини са: „Системен анализ”,
„Компютърни системи за управление”, „Компютърно симулиране и проектиране”, „Моделиране
на процесите” и др.

Учебната програма дава базови знания при обучението на други дисциплини, като
„Робастно и оптимално управление”, „Системи за управление на качеството”, „Интелигентни
системи за управление”, „Изкуствен интелект” и др.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с мултимедия. По-голяма част от
упражненията са практическите и се извеждат в обновената със съвременни технически средства
лаборатория по “Автоматизация”. Студентите се запознават със съвремени методи и средства за
анализ и диагностика решават поставени задачи, като използват наличната материална база –
лабораторно оборудване, компютърна техника и софтуер.

Изпитът се провежда в писмена форма в един ден от планираната изпитна сесия. Всеки
студент получава по два въпроса от предварително раздаден конспект. Освен това на всеки се
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дава по едно условие на конкретна задача от теми 1 и 2 на провежданите през семестъра
упражнения.

Необходимият минимум от знания, удовлетворяващи изпита, включва: същност на
елементния и структурния методи за изграждане надеждността на системите за управление,
основни характеристики на системите за управление, същност на статистическите,
вероятностните и детерминирани методи на техническата диагностика.

Общата оценка се оформя на база оценки от теоретичните въпроси (50%) и подхода за
решаването на практическия пример (50%).



Код  26.12       Дисциплина: ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА
АВТОМАТИЗАЦИЯ
Семестър VІ ЕCST кредити 6.0
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И
УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА”, тел. 032/603 753
Факултет: Технически, тел. 032/603 699

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни упражнения - -
Практически упражнения 30 2
Курсов проект - -

Брой кредити: Общо за дисциплината са 6.0 кредита. За аудиторна заетост 2 кредита и за
извънаудиторна  заетост 4 кредита.

Лектори: Доц. д-р инж. Никола Пенев Гинов;
кат. “Автоматика, информационна и управляваща техника ”; тел. 032/603 882;  Е-mail:

Анотация:  Курсът ,,Технически средства за автоматизация /ТСА/”има за задача да развие
инженерно-приложното мислене и действие на студентите като бъдещи специалисти, свързани с ТСА.
Усвояването на принципите на конструиране и особеностите на експлоатация на ТСА е основа за
ефикасна връзка между теорията на автоматичното управление и инженерната практика. Основните
въпроси, които се разглеждат, са насочени към решаването на двете, права и обратна, задачи. Правата
задача е свързана с анализиране работата на конкретно техническо средство за автоматизация за
определяне на динамичния му модел, без който не е осъществим цялостният анализ на работата на
автоматичната система. Обратната задача има за цел синтеза на схема /алгоритъм, програма/ на
управляващо устройство,  което ще притежава предварително уточнени статични,  метрологични и
динамични свойства.

Съдържание на дисциплината: Типови закони на регулиране при промишлените автоматични
регулатори и управляващи устройства. Идентификация на идеални и реални регулатори. Силови
елементи в ТСА, обхванати с обратна връзка. Пневматична техника /пневмоавтоматика/. Електронни
аналогови регулатори. Програмна реализация на типови звена и основни закони на регулиране.
Импулсни и цифрови регулатори.  Релейно-импулсни регулатори. Микропроцесорна и
микрокомпютърна техника в режим на “реално време” за управление на производствени процеси.
Функционални и технически възможности на типови микропроцесорни регулатори.

Входни и изходни връзки: Първостепенна входна връзка на курса е “Теория на
управлението”. Изходната връзка е преди всичко курсът “Автоматизация на технологичните
процеси” и  дипломното проектиране.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с табла.. Практическите
упражнения се водят в лаборатория по “Технически средства за автоматизация”, където
студентите се запознават с конкретни промишлени регулатори, изследват параметри на схеми на
пневматични, електронни и цифрови елементи и възли на промишлените регулатори, провеждат
изследване на  промишлен аналогов, релейно-импулсен и микропроцесорен регулатори и на
промишлен мембранен и електродвигателен изпълнителни  механизми.

Изпитът по дисциплината ТСА се провежда в писмена форма.



Код  26.38 Дисциплина: УПРАВЛЕНИЕ НА
БИОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА
Семестър І ЕCST кредити 6.0
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководоство: Катедра “АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И
УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА”, тел. 032/603 753
Факултет: Технически, тел. 032/603 699

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45 3
Семинарни упражнения - -
Практически упражнения 30 2
Курсов проект - -

Брой кредити: Общо за дисциплината са 6  кредита.

Лектори: Доц. д-р инж. Жеко Тодоров  Стойчев;
кат. “АИУТ”; тел. 032/603 882;  Е-mail:j_stoychev@yahoo.com

Анотация:  Биотехнологичните производства (БТП) като обекти за управление се различават
съществено от процесите протичащи в неживата природа. Те са нелинейни, нестационарни, с непълна
информация. Разгледани са основните свойства и модели на БТП като обекти за  управление. Дадени са
различните САР на определящите физикохимични променливи и управлението на самите
биотехнологичните производства. Във  втората част на учебната програма са разгледани управлението
на типови БТП, като управление на процеса при ферментация на вино, бира и други производства,
биосинтеза на аминокиселини, антибиотици и др.

Съдържание на дисциплината: Биотехнологичните производства (БТП) като обекти за
управление, модели, системи за управление на температура, рН, рО2 и др., биосензори, оптимално,
адаптивно и робастно управление на БТП. Изграждане на САУ при вино и пиво производството,
компютърна система за оптимално управление в оцето производството, производството на бактериални
препарати и тилозин, САУ при производството на хлебни дрожди и витамин В12, адаптивно управление
при производството на лизин, управление на инсталациите за биологично очистване на отпадни води и
др.

Входни и изходни връзки: За изучаване на дисциплината по „Управление на БТП” е необходимо
студентите да са преминали курса по „ Технология на хранителните продукти”, “Технически средства за
автоматизация”, ,,Автоматизация на технологични процеси” и „Автоматизация на производствените
процеси в ХВП”. Получените знания са необходими за дипломно проектиране и инженерната им практика.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с табла и мултимедия.
Практическите упражнения се водят в лаборатория по „Измерване на неелектрични величини”,
„Автоматизация на производствените процеси в ХВП” и ,,Управление на биотехнологичните
производства”. Използва се наличната материална база – лабораторно оборудване, компютърна
техника и софтуер. Изпитът по дисциплината е писмен и се развиват по един въпросд от първа и
втора част на конспекта.



Код   14.20 Дисциплина: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ В
ПИВОПРОИЗВОДСТВОТО
Семестър ІІ ЕCST кредити
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководоство: Катедра “АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И
УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА”, тел. 032/603 753
Факултет: Технически, тел. 032/603 699

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни упражнения - -
Практически упражнения 30 2
Курсов проект - -

Брой кредити: Общо за дисциплината са  кредита

Лектори: Доц. д-р инж. Жеко Тодоров  Стойчев;
кат. “АИУТ”; тел. 032/603 882;  Е-mail:j_stoychev@yahoo.com

Анотация:  В дисциплината  „Управление на процесите в пивопроизводството” (УП в ПП) се
разглеждат съвременните методи за контрол и управление на определящите величини в
пивопроизводството (ПП), техническите средства за автоматизация предлагани от наши и чужди
фирми. Разгледани са проблемите по управлението на основните технологични етапи в ПП и
компютърни системи за управление на отделните цехове и цялото производство.

Съдържание на дисциплината: Съвременните методи за контрол и управление на плътност,
разход, концентрация и др., приложение на биосензорите в ПП, регулатори и инженерни методи за
тяхната настройка, управление на процесите по приемане и съхранение на ечемик, при сушенето на
малц, във варилното отделение, при ферментацията, пастьоризацията и бутилирането на бира.

Входни и изходни връзки: За изучаване на дисциплината е необходимо студентите да са
преминали курса по „ Технология и оборудване в ПП”, „Електротехника”, „Автоматика” и „Моделиране”.
Получените знания са необходими за дипломно проектиране и инженерната им практика.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с табла и мултимедия.
Практическите упражнения се водят в лаборатория по „Измерване на неелектрични величини”,
„Автоматизация на производствените процеси в ХВП” и ,,Управление на биотехнологичните
производства”. Използва се наличната материална база – лабораторно оборудване, компютърна
техника и софтуер. Изпитът по дисциплината е писмен и се развиват два въпросд от конспекта.


	Код  26.17    Дисциплина: МОДЕЛИРАНЕ НА ПРОЦЕСИ В ХВП
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	Код  26.29         Дисциплина: АВТОМАТИЗИРАНО ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ
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	Код  26.24         Дисциплина: РЕГУЛИРАНЕ И УПРАВЛНЕНИЕ НА ТОПЛИННИ ПРОЦЕСИ

	Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
	Код  26.23         Дисциплина: РЕГУЛИРАЩА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА

	Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
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	Код  26.38Дисциплина: УПРАВЛЕНИЕ НА БИОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА
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	Код  14.20Дисциплина: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ В ПИВОПРОИЗВОДСТВОТО

	Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен


