
Катедра: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА
Списък на дисциплините за бакалаври:
1. Електротехника и електроника (25.02)*;
2. Електротехника и електроника (25.03)**;
3. Материалознание (25.01);
4. Електрически измервания (25.12);
5. Теоретична електротехника I част (25.09);
6. Полупроводникови елементи (25.14);
7. Теоретична електротехника II част (25.10);
8. Електрически машини и апарати (25.11);
9. Техническа безопастност (25.13);
10. Импулсна и цифрова схемотехника (25.16)***;
11. Цифрова схемотехника (25.16)***;
12. Аналогова схемотехника (25.21);

Списък на дисциплините за магистри:
13. Електротехника и електроника (25.27);
14. Електротехнологии (25.04);
15. Електрообзавеждане (25.08);
16. Енергийна ефективност на електрически, електронни и топлинни съоръжения (25.18);
17. Възобновяеми енергийни източници (25.19);
18. Преобразувателна техника (25.25);
19. Токозахранващи устройства (25.24);
20. Векторно управление на електрически машини (25.23);
21. Системи за непрекъснато електрозахранване (25.29);
22. Електрообзавеждане на топлотехнически системи (25.08);

ЗАБЕЛЕЖКА: Дисциплини 4÷8 и 9÷12 са приравнителни в двугодишни магистърски планове.
* - за специалности на Технологичен и Стопански факултети
** - за специалности на Технически факултет
*** - наименованията са различни, но съдържанието е еднакво

Катедра ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА
Kратка анотация на учебните дисциплините:

1. Дисциплина: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА
Код:   25.02
Семестър- II ЕCST кредити- 3,0
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Електротехника и електроника”, тел. 603-883.

Факултет- Технически, тел. 643-126.

Вид на
обучението

Общо часове Часове за
седмица

Лекции 30 2

Практически
упражнения

30 3

Лектор: Доц. д-р инж. Н. Банков;  кат. “Електротехника и електроника” ; тел. 603-791,



Анотация: Целта на курса е студентите да получат определен минимум от теоретични
знания и практически умения в областта на електрическите вериги, трансформаторите,
апаратите, машините, електрическите измервания и на електрониката, да усвоят
методите за измерване на параметрите и да придобият  практически умения.
Съдържание на дисциплината: електротехнически материали, основни величини и
закони в електротехниката, електрически вериги, синусоидални величини, мощности,
трифазни вериги, трансформатори, асинхронни, електродвигатели, електрически
апарати, електробезопасност, електронни прибори и устройства и др.
Входни и изходни връзки: Входни връзки: с учебните дисциплини “Физика”и
“Математика”.
Изходни връзки: с учебните дисциплини Автоматизация, Управление, Технологично
обзавеждане и др.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с реални електрически

апарати, машини и уреди и разрези на същите, с фигури и с диаграми. Практическите
занятия се водят в лаб. 13/ I блок. По време на семестъра знанията на студентите се
проверяват чрез устно, писмено или тестово изпитване. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит, от
упражненията и от индивидуалната работа).

2. Дисциплина: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА
Код:   25.03
Семестър- III ЕCST кредити- 6,0
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Електротехника и електроника”, тел. 603-883.

Факултет- Технически, тел. 643-126.

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2

Практически
упражнения

30 3

Лектор: Доц. д-р инж. Г. Динков;  кат. “Електротехника и електроника” ; тел. 603-883,
Анотация: Целта на курса е студентите да получат определен минимум от теоретични знания и
практически умения в областта на електрическите вериги, трансформатори, апарати, машини и
измервания и на електрониката, да усвоят методите за измерване на параметрите и да
придобият  практически умения за работа с тях.
Съдържание на дисциплината: електротехнически материали, основни величини и закони в
електротехниката, синусоидални величини, последователно и паралелно свързване на
резистор, бобина и кондензатор, резонанс, мощности, трифазни вериги, трансформатори,
асинхронни, еднофазни и линейни двигатели, двигатели за постоянен ток, електрически
апарати, електробезопасност, полупроводникови прибори, изправители, усилватели,
генератори, инвертори, измерване на електрически и на неелектрически величини и др.
Входни и изходни връзки: Входни връзки: с учебните дисциплини “Физика”и “Математика”.
Изходни връзки: с учебните дисциплини “Електрозадвижване” и “Автоматизация на
технологичните процеси”.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с реални електрически апарати,
машини и уреди и разрези на същите, с фигури и с диаграми. Практическите занятия се водят в
лаб. 13/ I блок. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез устно,
писмено или тестово изпитване. (Оценяването по дисциплината се извършва като
интегрална оценка от писмения изпит, от упражненията и от индивидуалната работа).

3. Дисциплина: МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ
Код: 25.01
Семестър II ECTS кредити – 2
Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Кат. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА, тел.: 032 603-791
Факултет: ТЕХНИЧЕСКИ, тел.: 032 603-699



Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически упражнения 15 2

Лектори:
Доц. д-р Иван Маслинков, Доц. д-р Димитър Спиров, тел.: 032 603-803, 032 603-791
Анотация:
В дисциплината студентите изучават строежът, свойствата, приложението, методите за
обработване и изпитване на материалите, като се акцентира на приложението на материалите
и методите на обработването им за нуждите на електротехниката, автоматиката, електрониката
и компютърната техника. По време на практическите занятия бъдещите бакалаври придобиват
умения по изпитване на свойствата и обработката на материалите. Изясняват се явленията,
които настъпват в електротехническите материали под действие на електрическо и магнитно
поле. Подчертава се спецификата в изискванията и използването на материали в техниката за
хранително-вкусовата и биотехнологичната промишлености.
Съдържание на дисциплината: Общи сведения за строежа и свойствата на материалите;
Физични, химични, електрически и др. свойства; Сплави и диаграми на състоянието; Желязо и
стомани; Цветни метали и сплави; Полимери, керамики и композиционни материали; Термична
и химико-термична обработка на метали и сплави; Леене, щанцоване и щамповане на
металите; Заваряване, спояване и лепене на металите; Рязане на металите; Коландиране,
екструдиране, леене, формоване и заваряване на пластмаси; Поляризационни явления,
диелектрични загуби и електрически пробив при изолаторите; Полупроводникови материали;
Магнитни материали; Електротехнологии.
Входни и изходни връзки:
Дисциплината се базира на знания, получени от дисциплините: Химия, Физика, Математика
Изходни връзки: Теоретична електротехника, Електрически машини и апарати,
Полупроводникова електроника
Технология на преподаване:
Лекциите се онагледяват с образци от различни материали, таблици, диаграми, схеми на
процесите, класификации и др. Практическите занятия се провеждат в специално обзаведена
лаборатория.

4. Учебна дисциплина: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ
Код: 25.12.
Семестър - III ECST кредити - 4,0
Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: катедра ЕЛЕКТРОТЕХНИКА и ЕЛЕКТРОНИКА; тел. 032/603-803.
Факултет - Технически, телефон 032/643-126

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2

Семинарнии упражнения
Практически упражнения 30 3

Самастоятелна работа 90 6

Лектор: доц. д-р ИВАН МАСЛИНКОВ; кат. “Електротехника и електроника”; тел. 032/603803.

Анотация:
Въз основа на знанията получени по математика, физика, материалознание и теоретична
електротехника учебната дисциплина ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ има за задача да
подготви бъдещите бакалаври в областта на електроизмервателната техника и да създаде у
тях навици и умения за реални измервания на най-често срещаните в практиката
електрически и магнитни величини.
Електрическите измервания са необходима предпоставка за овладяването на нови знания
по “Измервания на неелектрически величини”, “Електрически машини и апарати” и др., както
и за провеждане на опити и експерименти по аналогова, цифрова схемотехника и др. учебни
дисциплини.

Входни връзки: Математика; Физика; Материалознание; Теоретична електротехника.

Изходни връзки: Измервания на неелектрически величини; Електрически машини и апарати;
Теоретична електротехника; Полупроводникови елементи; Аналогова и цифрова
схемотехника, Електро-енергийна ефективност.



Съдържание на дисциплината: Общи въпроси на измерванията и основни свойства на
средствата за измерване; Електромеханични, електрически, магнитни и цифрови
измервателни преобразуватели и уреди; Измерване на електрически ток, на електрическо
напрежение, на електрически мощности и на електрически енергии; Измерване на активно,
на индуктивно, на капацитивно и на пълно съпротивления; Измерване на индуктивност и
капацитет; измерване на качествен фактор и ъгъл на загубите; Измерване на честота, време
и ъгъл на фазово изместване; Измерване на магнитни поток, проницаемост, индукция и
интензитет.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със слайдове, разглобени
измервателни уреди, както и с много таблици, схеми, класификации и др. Възможно е някои
от лекциите да се изнасят от утвърдени специалисти, както и от бакалаври, магистри и
докторанти,  завършили УХТ - Пловдив.

 Практическите занятия се провеждат в специално обзаведена лаборатория. Възможни са
организирани посещения и разглеждане на ведущи измервателни и изпитвателни
лаборатории и метрологични центрове.

 Насърчава се самостоятелната работа на студентите, като изготвяне на справки, реферати,
доклади, изяви по време на лекции и др., както и участие в изработката на лаборатрони
стендове и устройства, научни изследвания и пр.

 През семестъра знанията на студентите се проверяват и оценяват чрез устни и писмени
препитвания и тестове. При добра подготовка и представяне през семестъра е възможно
освобождаване от изпит през сесията. Изпитът е писмен. В крайната оценка с равна тежест
участват оценката от изпита и оценката от семестъра.

5. Дисциплина: ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА – І част
Код: 25.09.
Семестър: ІII ECST кредити: 5
Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство:

Катедра ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА; телефон 603803
Факултет: ТЕХНИЧЕСКИ; телефон 032/643-126

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
ЛЕКЦИИ 30 2
Практически упражнения 30 2
Самостоятелна подготовка 90 6

Лектор:
доц. д-р НИКОЛАЙ БАНКОВ  телефон 603-791

Анотация:
Дисциплината “Теоретична електротехника” е една от основните, изучавани от студентите

през първата степен на обучение и е едно от важните звена в системата на електротехническа
подготовка на бъдещите инженери, работещи в областта на автоматиката и компютърните
системи.

Цел на курса е бъдещите бакалаври да изучат основните закони и методи на анализ на
електрически и магнитни вериги за постоянен и променлив ток, както и да придобият умения и
навици за практическо приложение на получените знания при решаване на конкретни проблеми.

Входни връзки: Математика, Физика, Материалознание и Компютри
Изходни връзки: Електрически измервания, Схемотехника, Електрически машини и апарати,

Комуникации и Автоматика
Съдържание на курса: Основни закони и характеристики на електрическото и магнитното

полета; еквивалентни преобразувания на електрически и магнитни вериги; основни методи за
анализ на електрически вериги; основни зависимости и изследване на трифазни вериги.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със слайдове, схеми на електрически
и магнитни вериги и диаграми. Практическите занятия се водят в специализирана лаборатория,
като се използват компютърни методи за симулации на електрически вериги. През семестъра
студентите самостоятелно решават курсова задача. Знанията на студентите се оценяват по
време на практическите упражнения (тежест 0,3), при защита на курсовата задача (тежест 0,1) и
от писмения изпит през сесията (тежест 0,6).

6. Дисциплина: ПОЛУПРОВОДНИКОВИ ЕЛЕМЕНТИ
Код: 25.14.
Семестър: ІV ECST кредити: 5
Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен



Методично ръководство:
Катедра ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА; телефон 603803

Факултет: ТЕХНИЧЕСКИ; телефон 032/643-126

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
ЛЕКЦИИ 30 2
Практически упражнения 30 2
Самостоятелна подготовка 90 6

Лектор: доц. д-р МАРИЯ ДИНКОВА; телефон 603-865
Анотация:

Изучаването на дисциплината “Полупроводникови елементи” има за задача да се
придобият теоретични и практически знания и умения в областта на електрониката. Овладяват
се основите електронните прибори на базата, на която са изградени най-разпространените
електронни схеми, разпределени в отделни теми: усилватели, изправители, инвертори и други
приложения.

Това ще даде възможност на бъдещите инженери по автоматика  и компютърни системи
и технологии не само използуване на предимствата на електронизацията, но и творческо
развитие и създаване на нови електронни методи и средства за въздействие върху суровините
и готовата продукция, за контрол и управление на технологичните процеси и др.

Входни връзки: Математика, Физика, Материалознание, Електрически измервания и
Компютри

Изходни връзки: Електрически машини и апарати, Комуникации и Автоматика
Съдържание на курса: Полупроводникови елементи и техните характеристики,

изправители и филтри и техните характеристики, усилватели и техните характеристики.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със слайдове, електронни схеми и др.

Практическите занятия се водят в специализирана лаборатория, като се използват физически
модели (стендове) и компютърни симулации. През семестъра студентите самостоятелно решават
задача. Знанията на студентите се оценяват по време на практическите упражнения (тежест 0,3),
при защита на задачата (тежест 0,3) и от писмения изпит през сесията (тежест 0,4).

7. Дисциплина: ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА – ІІ част
Код: 25.10.
Семестър: ІV ECST кредити: 5
Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство:

Катедра ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА; телефон 603803
Факултет: ТЕХНИЧЕСКИ; телефон 032/643-126

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
ЛЕКЦИИ 30 2
Семинарни упражнения 24 2
Практически упражнения 6 2
Самостоятелна подготовка 90 6

Лектор:
доц. д-р ИВАН МАСЛИНКОВ; телефон 603-803

Анотация:
Дисциплината “Теоретична електротехника” е една от основните, изучавани от студентите

през първата степен на обучение и е едно от важните звена в системата на електротехническа
подготовка на бъдещите инженери, работещи в областта на автоматиката и компютърните
системи.

Цел на курса е бъдещите бакалаври да изучат основните закони и методи на анализ на
електрически и магнитни вериги за постоянен и променлив ток и синтез на пасивни
двуполюсници, както и да придобият умения и навици за практическо приложение на получените
знания при решаване на конкретни проблеми.

Входни връзки: Математика, Физика, Материалознание и Компютри
Изходни връзки: Електрически измервания, Схемотехника, Електрически машини и апарати,

Комуникации и Автоматика
Съдържание на курса: Изследване на периодични несинусоидални процеси в линейни

електрически вериги; Преходни процеси в електрическите вериги – методи за анализ; синтез на
пасивни двуполюсници (без и със загуби); Основни понятия и методи за анализ на нелинейни



електрически и магнитни вериги при постоянен и променлив ток; Преходни процеси в
нелинейни електрически вериги.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със слайдове, схеми на електрически
и магнитни вериги и диаграми. Практическите занятия се водят в специализирана лаборатория,
като се използват физически модели (стендове) и компютърни симулации. През семестъра
студентите самостоятелно решават курсова задача. Знанията на студентите се оценяват по
време на практическите упражнения (тежест 0,3), при защита на курсовата задача (тежест 0,3) и
от писмения изпит през сесията (тежест 0,4).

8. Дисциплина: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ
Код:   25.11
Семестър- IV ЕCST кредити- 6,0
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Кат. “Електротехника и електроника”, тел. 603-883.
Факултет- Технически, тел. 643-126.

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

30 3

Курсов проект

Лектор: Доц. д-р инж. Г. Динков;  кат. “Електротехника и електроника” ; тел. 603-883,
Анотация: Целта на курса е студентите да научат теоретичните основи, устройството,
действието, характеристиките и експлоатацията на електрическите апарати за автоматиката и
на електрическите машини с общо предназначение и с приложение в автоматиката, да усвоят
методите за измерване на параметрите и  за изпитване на електрическите апарати, машини и
микромашини и да придобият умения за практическа работа с тях.
Съдържание на дисциплината: основни режими на работа, електрически контакти,
електрическа дъга и комутация, електромагнити, електрически апарати за ниско напрежение,
релета, трансформатори, асинхронни и синхронни машини, машини за постоянен ток,
изпълнителни двигатели, тахогенератори, завъртащи се трансформатори, селсини, стъпкови,
линейни и високомоментни двигатели и др.
Входни и изходни връзки: Входни връзки: с учебните дисциплини “Физика”,
“Материалознание”, “Теоретична електротехника” и “Електрически измервания”.
Изходни връзки: с учебните дисциплини “Управление на електромеханични системи”,
“Технически средства за автоматизация” и “Управление на роботи и машини-автомати”.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват главно с реални електрически апарати
и машини и с разрези на същите. Практическите занятия се водят в лаб. 217/ IV блок. По време
на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез устно, писмено или тестово
изпитване. (Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална оценка от
писмения изпит, от упражненията и от индивидуалната работа).

9. Дисциплина: Техническа безопасност
Код: 25.13
Семестър IV, VI ECTS кредити – 6
Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА, тел.: 032 603-791
Факултет: ТЕХНИЧЕСКИ, тел.: 032 603-699

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически упражнения 15 2

Лектори:
Доц. д-р Димитър Спиров, кат. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА, тел.: 032 603-791
Анотация:
Целта на курса е студентите да изучат трудовите злополуки, производственото осветление,
защитата от топлинно въздействие, шум, вибрации, ВЧ и СВЧ електромагнитни полета и



електробезопасността, като особено внимание е отделено на изучаването на теоретичните
основи и на техническите защитни мероприятия на електробезопасността. Те усвояват също
методите за измерване на параметрите и придобиват практически умения за работа в областта
на Техническата безопасност.
Съдържание на дисциплината: трудови злополуки, осветление, топлинно въздействие, шум,
вибрации, ВЧ и СВЧ електромагнитни полета, електротравматизъм, първа долекарска помощ,
явления при протичане на ток в земята, анализ на опасността на мрежите, изолация и контрол
на изолацията, заземяване, зануляване, защитно изключване и изолиране, мълниезащита и др.
Входни и изходни връзки:
Входни връзки: с учебните дисциплини "Физика", "Материалознание", "Теоретична
електротехника" и "Електрически измервания".
Изходни връзки: с учебните дисциплини "Управление на електромеханични системи",
"Технически средства за автоматизация" и "Управление на роботи и машини-автомати".
Технология на преподаване:
Методите на преподаване включват изнасяне на лекции, онагледяване на лекциите със снимки,
диаграми и защитни средства, решаване на задачи и проучване в интернет.

10. Дисциплина: ИМПУЛСНА И ЦИФРОВА СХЕМОТЕХНИКА
Код: 25.16.
Семестър: V ECST кредити: 5
Форма на проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен
Методично ръководство:

Катедра ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА; телефон 603803
Факултет: ТЕХНИЧЕСКИ; телефон 032/643-126

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
ЛЕКЦИИ 30 2
Практически упражнения 30 2
Самостоятелна подготовка 90 6

Лектор: доц. д-р МАРИЯ ДИНКОВА; телефон 603-865
Анотация:

Изучаването на дисциплината “Импулсна и цифрова схемотехника” има за задача да се
придобият теоретични и практически знания и умения по общите принципи за проектиране и
построяване на възли /апаратната постройка/ на изчислителните средства.

Програмата предвижда разглеждането на аритиметични действия с двоични числа,
логически и импулсни елементи и схеми, структури интегрални схеми, използувани в
изчислителната техника, проектиране на възли от изчислителните машини /регистри,
дешифратори, броячи и др./. Основните въпроси се разширяват и затвърдяват в предвидените
лабораторни упражнения.

Това ще даде възможност на бъдещите инженери по автоматика не само използуване
на предимствата на цифровата схемотехника, но и творческо развитие и създаване на нови
методи и средства за въздействие върху суровините и готовата продукция, за контрол и
управление на технологичните процеси и др.

Входни връзки: Полупроводникови елементи, Физика, Материалознание, Електрически
измервания и Компютри

Изходни връзки: Електрически машини и апарати, Комуникации и Автоматика
Съдържание на курса: Електронни ключове, генератори, логически схеми, тригери и др. и

техните характеристики.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със слайдове, електронни схеми и др.

Практическите занятия се водят в специализирана лаборатория, като се използват физически
модели (стендове) и компютърни симулации. През семестъра студентите самостоятелно решават
задача. Знанията на студентите се оценяват по време на практическите упражнения (тежест 0,3),
при защита на задачата (тежест 0,3) и от писмения изпит през сесията (тежест 0,4).

11. Дисциплина: ЦИФРОВА СХЕМОТЕХНИКА
Код: 25.16.
Семестър: V ECST кредити: 5
Форма на проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен
Методично ръководство:

Катедра ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА; телефон 603803
Факултет: ТЕХНИЧЕСКИ; телефон 032/643-126



Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
ЛЕКЦИИ 30 2
Практически упражнения 30 2
Самостоятелна подготовка 90 6

Лектор: доц. д-р МАРИЯ ДИНКОВА; телефон 603-865
Анотация:

Изучаването на дисциплината “Цифрова схемотехника” има за задача да се придобият
теоретични и практически знания и умения по общите принципи за проектиране и построяване
на възли /апаратната постройка/ на изчислителните средства.

Програмата предвижда разглеждането на аритиметични действия с двоични числа,
логически и импулсни елементи и схеми, структури интегрални схеми, използувани в
изчислителната техника, проектиране на възли от изчислителните машини /регистри,
дешифратори, броячи и др./. Основните въпроси се разширяват и затвърдяват в предвидените
лабораторни упражнения.

Това ще даде възможност на бъдещите инженери по автоматика не само използуване
на предимствата на цифровата схемотехника, но и творческо развитие и създаване на нови
методи и средства за въздействие върху суровините и готовата продукция, за контрол и
управление на технологичните процеси и др.

Входни връзки: Полупроводникови елементи, Физика, Материалознание, Електрически
измервания и Компютри

Изходни връзки: Електрически машини и апарати, Комуникации и Автоматика
Съдържание на курса: Електронни ключове, генератори, логически схеми, тригери и др. и

техните характеристики.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със слайдове, електронни схеми и др.

Практическите занятия се водят в специализирана лаборатория, като се използват физически
модели (стендове) и компютърни симулации. През семестъра студентите самостоятелно решават
задача. Знанията на студентите се оценяват по време на практическите упражнения (тежест 0,3),
при защита на задачата (тежест 0,3) и от писмения изпит през сесията (тежест 0,4).

12. Дисциплина: АНАЛГОВА СХЕМОТЕХНИКА
Код: 25.21.
Семестър: VI ECST кредити: 5
Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство:

Катедра ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА; телефон 603803
Факултет: ТЕХНИЧЕСКИ; телефон 032/643-126

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
ЛЕКЦИИ 30 2
Практически упражнения 30 2
Самостоятелна подготовка 90 6

Лектор: доц. д-р МАРИЯ ДИНКОВА; телефон 603-865
Анотация:
    Задачата на курса е да даде знания на студентите за основните схеми и устройствата на
аналоговата електронна техника на базата на полупроводникови елементи и операционни
усилватели, както и за параметрите, характеристиките, областите на приложение и
проектирането им.

    Целта е чрез различни форми на учебния процес студентите да получат теоретична и
практическа подготовка.
    Дисциплината "Аналогова схемотехника" се базира на знанията придобити от курсовете по
Теоритична Електротехника, Полупроводникови Елементи и Цифрова схемотехника.

Входни връзки: Полупроводникови елементи, Физика, Материалознание, Електрически
измервания и Компютри

Изходни връзки: Компютри, Комуникации и Автоматика
Съдържание на курса: Електронни усилватели, генератори, др. Линейни електронни

устройства и техните характеристики.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със слайдове, електронни схеми и др.

Практическите занятия се водят в специализирана лаборатория, като се използват физически
модели (стендове) и компютърни симулации. През семестъра студентите самостоятелно правят



реферат. Знанията на студентите се оценяват по време на практическите упражнения (тежест
0,3), при защита на реферата (тежест 0,3) и от писмения изпит през сесията (тежест 0,4).

13. Дисциплина: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА
Код: 25.27
Семестър I ECTS кредити – 6

Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА, тел.: 032 603-791
Факултет: ТЕХНИЧЕСКИ, тел.: 032 603-699

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

Лектори:
Доц. д-р Николай Банков, кат. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА, тел.: 032 603-791
Анотация:
Целта на курса е да даде на бъдещите инженери необходимите основни знания, без които те
не биха могли компетентно и ефективно да взимат управленски решения, да използват
електротехническите и електронни устройства в различни отрасли на промишлеността, а също
така и да ги подготви за следващи специални дисциплини, които имат входни връзки с
електротехниката и електрониката. Специално внимание е обърнато на въпросите за
електроенергийната ефективност, на начините за подобряване енергийните и икономически
показатели на електротехническите устройства, на препоръките за пестене на електроенергия и
нейното качество.
Съдържание на дисциплината: Електрически вериги, електрически трансформатори и
машини, електроснабдяване и електробезопасност, основи на електрониката и електрически
измервания.
Входни и изходни връзки:
Необходими предварителни знания по: “Физика”, “Математика”, “Техническа механика”,
“Програмиране и използване на компютри” и др.
Учебни курсове, ползващи дисциплината: „Електрически измервания”, „Електрообзавеждане”,
„Възобновяеми енергийни източници”, “Токозахранващи устройства”, “Преобразувателна
техника” и др.
Технология на преподаване:
Лекциите се провеждат с помощта на предварително подготвени видеоматериали, подходящи
табла, разрези на електрически машини, фирмени технически данни. Практическите занятия се
водят в специализирана лаборатория с макети на реални електрически вериги и устройства.
Знанията на студентите се оценяват по време на практическите упражнения (тежест 0,3) и от
писмения изпит през сесията (тежест 0,7).
Форми на сътрудничество между студентите и преподавателския екип по дисциплината –
консултации в приемните часове на преподавателите, защита на протоколи, електронна поща.

14. Учебна дисциплина: ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ
Код: 25.04.
Семестър – II ECST кредити - 6,0
Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: катедра ЕЛЕКТРОТЕХНИКА и ЕЛЕКТРОНИКА; тел. 032/603-803.
Факултет - Технически, телефон 032/643-126

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарнии упражнения 30 2
Самастоятелна работа 90 6

Лектор: доц. д-р ИВАН МАСЛИНКОВ; кат. “Електротехника и електроника”; тел. 032/603803.

Анотация:
Целта на учебната дисциплина “Електротехнологии” е да разкрие пред бъдещите магистри

основни теоретични закономерности в областта на електромагнетизма, електрофизиката и



електрохимията, които те да използват в практиката и евентуално в научните изследвания.
Бъдещите специалисти ще се запознаят с приложението на електротехнологиите в различни
подотрасли на хранително-вкусовата и биотехнологичната промишлености, а също така и с
устройството и принципа на действие на съответното електротехнологично обзавеждане.
Знанията придобити по тази учебна дисциплина ще подпомогнат по-доброто взаимодействие
между електроинженерите, инженерите по автоматика и машинните инженери при съвместната
им работа в предприятия и фирми.

Входни връзки: Математика, Физика, Теоретична електротехника, Електроника и др.

Изходни връзки: Оптимизация, Управление, Енергийна ефективност и др. уч. дисциплини.

Съдържание на дисциплината: Общи въпроси свързани с Механотехнологиите,
Електрополевите технологии, Магнитотехнологиите, Електромагнитните технологии,
Електротоковите технологии и Радиационните лъчения и технологии,  както и приложението
им в различни подотрасли на хранително-вкусовата и биотехнологичната промишлености.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със слайдове, таблици, схеми,
класификации и др. Възможно е някои от лекциите да се изнасят от утвърдени специалисти,
както и от магистри и докторанти,  завършили УХТ - Пловдив.

 Насърчава се самостоятелната работа на студентите, като изготвяне на справки, реферати,
доклади, изяви по време на лекции и др., както и участие в изработката на лаборатрони
стендове и устройства, научни изследвания и пр.
По време на семинарните упражнения ще се подхожда индивидуално (под формата на
консултации, семинари, подготовка на есета и доклади и пр.) и ще бъде обърнато специално
внимание на въпросите свързани с бъдещата реализация на магистрите (техни курсови
задачи и проекти, дипломни проекти и работи, стажове и работа в предприятия, хоби и
научни интереси и др.).

 През семестъра знанията на студентите се проверяват и оценяват чрез устни и писмени
препитвания и тестове. При добра подготовка и представяне през семестъра е възможно
освобождаване от изпит през сесията.

Изпит: В рамките на 10-15 минути студентите представят устно основните моменти от своите
самостоятелни семестриални разработки (обзор, реферат, доклад, задача, и т.н.). След
това се провежда устно събеседване (до 10-15 мин.) върху същите разработки и свързани
с тях теоретични и практически проблеми. Оценява се поотделно представената
разработка и знанията по време на нейната защита. Взема се предвид и представената от
ръководителя и (или) консултанта оценки за работата на студента по време на семестъра.

15. Дисциплина: ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ
Код: 25.08
Семестър II ECTS кредити – 4
Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА, тел.: 032 603-791
Факултет: ТЕХНИЧЕСКИ, тел.: 032 603-699

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически упражнения 30 2

Лектори:
Доц. д-р Димитър Спиров, кат. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА, тел.: 032 603-791
Анотация:
Целта на обучението е чpез изяснявaне нa основни пpинципни въпpоси, студентите да могaт
сaмостоятелно дa се спpaвят в детaйли с дpуги paзновидности нa електpообзaвеждaнето,
упpaвлението и автоматизацията нa машините и съоръженията.
Съдържание на дисциплината: В дисциплинaтa “Електpообзaвеждaне” се изучaвaт
особеностите нa различни мехaнизми и aгpегaти, постpоявaнето нa товapовите диaгpaми,
методите зa избиpaне нa мощносттa нa двигaтелите към дaдени мехaнизми и aгpегaти, схемите
зa упpaвление и aвтомaтизaция. Нaй-голямо внимaние е отделено нa мехaнизмите с
общопpомишлено пpеднaзнaчение, които се сpещaт във всички пpедпpиятия и електрически
централи и се използувaт зa тpaнспоpт нa детaйли, възли и мaшини, нaсипни, течни и
гaзообpaзни мaтеpиaли. Към тези мехaнизми се отнaсят кpaнове, aсaнсьоpи, телфеpи,
устpойствa зa нaземен тpaнспоpт, метaлоpежещи мaшини, помпи, вентилaтоpи, компpесоpи.



Отделено е внимaние нa особеностите нa тези консумaтоpи и товapите им, смущениятa които
създaвaт зa остaнaлите консумaтоpи, paционaлните им pежими нa paботa.
Входни и изходни връзки:
Теоретична електротехника, Електрически машини и апарати, Управление на
електромеханични системи.
Технология на преподаване:
Лекции с използване на нагледни материали, табла и слайдове. Лабораторни упражнения
включват симулиране и експериментално изследване. За всяко лабораторно упражнение всеки
от студентите представя самостоятелно изработен протокол.

16. Учебна дисциплина: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ,
ЕЛЕКТРОННИ И ТОПЛИННИ СЪОРЪЖЕНИЯ
Код:   25.18
Семестър- III ЕCST кредити- 4,0
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Електротехника и електроника”, тел. 603-803.
Факултет- Технически, тел. 643-126.

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически
упражнения

30 3

Лектор: Доц. д-р инж. Г. Динков;  кат. “Електротехника и електроника” ; тел. 603-738,
Анотация: Целта на курса е студентите да се запознаят с теоретичните и практически аспекти
на електроенергийната ефективност в областта на електрическите машини, силовите
преобразуватели, изкуственото осветление, електротехнологичното и топлотехническо
оборудване.
Съдържание на дисциплината: избор на мощността на двигатели; ефективност на двигатели,
трансформатори и електронни устройства; високоефективни ел. двигатели; светлоизточници,
осветителни тела и саниране на осветлението; рационално използуване на производствените
машини; ограничаване на празния ход; статична оптимизация на горивни и топлообменни
процеси; възможности за икономия на ел. енергия при помпи, вентилатори и компресори;
модернизиране на системата за регулиране на отоплението; влияние на натоварването,
качеството на ел. енергията, фактора на мощността, експлоатацията и поддръжката върху
енергийните параметри, загубите и разхода на ел. енергия; баланс на консумираната ел.
енергия в производствено предприятие.
Входни и изходни връзки: Входни връзки: с учебните дисциплини “Електротехника и
електроника”, “Електрически измервания”, “Електрообзавеждане” и “Автоматизирано
електрозадвижване”
Изходни връзки: с учебната дисциплина “Енергоспестяващи технологии”
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с фигури и с диаграми. Практическите
занятия се водят в лаб. 217/ IV блок. По време на семестъра знанията на студентите се
проверяват чрез устно, писмено или тестово изпитване. (Оценяването по дисциплината се
извършва като интегрална оценка от писмения изпит, от упражненията и от
индивидуалната работа).

17. Учебна дисциплина: ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
Код: 25.19.
Семестър – III CST кредити - 4,0
Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: катедра ЕЛЕКТРОТЕХНИКА и ЕЛЕКТРОНИКА; тел. 032/603-803.
Факултет - Технически, телефон 032/643-126

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2

Практически упражнения 30 2
Самастоятелна работа 90 6

Лектор: доц. д-р Мария ДИНКОВА; кат. “Електротехника и електроника”; тел. 032/603865.

Анотация:



Целта на курса е студентите да придобият теоретични и практически знания и умения в
областта на различните типове възобновяеми енергийни технологии. Запознават  се с основите
типове възобновяеми енергийни технологии, блоковете от които са изградени, както и най-
разпространените им схемни реализации. Овладяват се основните типове преобразуватели на
постояннотокова в постояннотокова и постояннотокова в променливотокова енергия като част
от системата на възобновяемия източник. Това ще даде възможност на бъдещите инженери по
енергийна ефективност правилно да се насочват към използването на конкретната енергийна
технология. Те ще могат да се възползват от предимствата на електронизацията,
компютъризацията при разработване на проекти в областта на енергийната ефективност, ще се
подпомогне тяхното творческо развитие в една сравнително нова, модерна и безалтернативна
за развитието на човечеството област.

Входни връзки: Физика, Теоретична електротехника, Електрически измервания,
Електроника и др.

Изходни връзки: Енергоспестяващи технологии, Преобразувателна техника, Системи за
непрекъснато електрозахранване,

Съдържание на дисциплината: Фотоволтаични системи, ветрогенераторни системи,
водородни горивни клетки, електронни преобразуватели и др.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със слайдове, таблици, схеми,
класификации, компютрни симулации и др. Възможно е някои от лекциите да се изнасят от
утвърдени специалисти, както и от магистри и докторанти,  завършили УХТ - Пловдив.

 Насърчава се самостоятелната работа на студентите, като изготвяне на справки, реферати,
доклади, изяви по време на лекции и др., както и участие в изработката на лаборатрони
стендове и устройства, научни изследвания и пр.
По време на упражненията ще се подхожда индивидуално (под формата на задачи,
консултации, семинари, подготовка на есета и доклади и пр.).

 През семестъра знанията на студентите се проверяват и оценяват чрез устни и писмени
препитвания и тестове. При добра подготовка и представяне през семестъра е възможно
освобождаване от изпит през сесията.

Изпит: В рамките на 10-15 минути студентите представят устно основните моменти от своите
самостоятелни семестриални разработки (задачи, обзор, реферат, доклад, и т.н.). След
това се провежда устно събеседване (до 10-15 мин.) върху същите разработки и свързани
с тях теоретични и практически проблеми. Оценява се поотделно представената
разработка и знанията по време на нейната защита. Взема се предвид и представената от
ръководителя и (или) консултанта оценки за работата на студента по време на семестъра.

18. Дисциплина: ПРЕОБРАЗУВАТЕЛНА ТЕХНИКА
Код: 25.25
Семестър III ECTS кредити – 4
Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА, тел.: 032 603-791
Факултет: ТЕХНИЧЕСКИ, тел.: 032 603-699

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 3
Практически упражнения 30 3

Лектори:
Доц. д-р Николай Банков, кат. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА, тел.: 032 603-791
Анотация:
Преобразувателна техника е задължителна учебна дисциплина от магистърския курс на
специалността „Електроенергийна ефективност”.
Знанията и уменията, придобити от студентите по дисциплината „Преобразувателна техника”,
са предпоставка за правилно проектиране на голям клас преобразувателни и изпълнителни
устройства, използвани в електронни и металообработващи технологии.
Съдържание на дисциплината: Класификация на преобразувателите, силови електронни
прибори; преобразуватели на променливотокова енергия; преобразуватели на постоянно в
постоянно напрежение; преобразуватели на постоянно в променливо напрежение; СУ на
автономни преобразователи.
Входни и изходни връзки:



Необходими предварителни знания по: “Теоретична електротехника”, “Полупроводникови
елементи”, “Импулсна и цифрова схемотехника“ и др.
Учебни курсове, ползващи дисциплината: „Енергоспестяващи технологии”, „Системи за
непрекъснато електрозахранване”, „Възобновяеми енергийни източници”, “Векторно
управление на електрически машини” и др.
Технология на преподаване:
Лекциите се провеждат с помощта на предварително подготвени видеоматериали и печатни
материали, фирмени технически данни. Практическите занятия се водят в специализирана
лаборатория с макети на реални преобразувателни устройства, като се използват и
компютърни методи за симулации на преобразувателни схеми.
Знанията на студентите се оценяват по време на практическите упражнения (тежест 0,2) и от
писмения изпит през сесията (тежест 0,8).
Форми на сътрудничество между студентите и преподавателския екип по дисциплината –
консултации в приемните часове на преподавателите, защита на протоколи, курсова работа,
електронна поща.

19. Дисциплина: ТОКОЗАХРАНВАЩИ УСТРОЙСТВА
Код: 25.24
Семестър III ECTS кредити – 4
Форма на проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА, тел.: 032 603-883
Факултет: ТЕХНИЧЕСКИ, тел.: 032 603-699

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически упражнения 30 2

Лектори:
Гл. ас. д-р Александър Вучев, кат. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА, тел.: 032 603-883
Анотация:
Дисциплината ТОКОЗАХРАНВАЩИ УСРОЙСТВА има за цел да осигури познания за най-
разпространените източници и преобразуватели на електрическа енергия, използвани за
захранване на различни класове консуматори. Основно място в курса е отделено на
електронните преобразуватели, намиращи най-широко приложение в практиката.
Съдържание на дисциплината:
Разглеждат се най-често срещаните видове източници на електрическа енергия (химически,
електромеханични, фотоволтаични и др.). Обясняват се предназначението и основните им
характеристики. Дават се сведения за най-разпространените електронни преобразувателни
схеми – неуправляеми токоизправители, филтри, стабилизатори на постоянно напрежение (с
непрекъснато действие и импулсни). Изясняват се принципите им на действие и възможните
режими на работа. Представят се основни зависимости, необходими при проектирането им.
Обсъждат се критериите за избор на структурата и вида на схемата на токозахранващите
устройства.
Входни и изходни връзки:
Необходими предпоставки за обучението по “Токозахранващи устройства” са усвоените
познания по “Висша математика”, “Физика”, “Теоретична електротехника”, “Полупроводникови
елементи”.
Придобитите знания по “Токозахранващи устройства” са предпоставка за обучението по
“Преобразувателна техника”, “Системи за непрекъсваемо електрозахранване”, “Векторно
управление на електрически машини” и др.
Технология на преподаване:
При представянето на лекционния материал се използват мултимедийни устройства, чрез които
се подпомага онагледяването на множество таблици, схеми, класификации и др. Възможно е
някои от лекциите да се четат от утвърдени наши и чужди специалисти, както и от докторанти,
занимаващи се с проблематиката на токозахранващите устройства. Практическите занятия се
провеждат в специално обзаведена лаборатория. През семестъра се насърчава
самостоятелната работа на студентите. Знанията на студентите се проверяват и оценяват чрез
писмени препитвания (тестове) по време на семестъра.



20. Дисциплина: ВЕКТОРНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ
Код: 25.23
Семестър IV ECTS кредити – 2
Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА, тел.: 032 603-791
Факултет: ТЕХНИЧЕСКИ, тел.: 032 603-699

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически упражнения 30 2

Лектори:
Доц. д-р Димитър Спиров, кат. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА, тел.: 032 603-791
Анотация:
Целта на обучението по дисциплината е студентите да получат знания свързани с: методите за
векторно управление на синхронни и асинхронните машини, структурните схеми за реализация
на системи с директно и индиректно векторно управление, статичните и динамични
характеристики на електрозадвижвания с векторно управление и приложения, моделиране и
симулация на високо-динамични и енерго-ефективни електрозадвижвания с векторно
управление.
Съдържание на дисциплината: Основни теми: Методи за векторно управление и програмно-
апаратни структури на електрозадвижвания с векторно управление на синхронни и асинхронни
електрически машини. Структурни схеми за директно и индиректно векторно управление на
променливотокови електрически машини. Методи за векторно управление с електронни
инвертори на напрежение и ток при ориентация на координатната система спрямо
пространствените вектори на роторното електромагнитно потокосцепление, общото магнитно
потокосцепление, статорното електромагнитно потокосцепление и ротора, моделирането и
симулацията им.
Входни и изходни връзки:
Електрически машини и апарати, Управление на електромеханични системи,
Електрообзавеждане.
Технология на преподаване:
Лекции с използване на нагледни материали, табла и слайдове. Лабораторни упражнения
включват симулиране и експериментално изследване. За всяко лабораторно упражнение всеки
от студентите представя самостоятелно изработен протокол.

21. Дисциплина: СИСТЕМИ ЗА НЕПРЕКЪСВАЕМО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ
Код: 25.29
Семестър IV ECTS кредити – 4
Форма на проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА, тел.: 032 603-883
Факултет: ТЕХНИЧЕСКИ, тел.: 032 603-699

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически упражнения 30 2

Лектори:
Гл. ас. д-р Александър Вучев, кат. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА, тел.: 032 603-883
Анотация:
Дисциплината СИСТЕМИ ЗА НЕПРЕКЪСВАЕМО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ има за да осигури
познания за изискванията, структурните схеми и основните компоненти на съвременните
системи за непрекъсваемо захранване.
Съдържание на дисциплината: Разглеждат се структурите на различните видове системи
(статични и динамични). Дават се сведения за специфичните изисквания към основните им
модули. Обясняват се предназначението и основните характеристики на елементи на
системите. Показва се връзката между основните технически характеристики на системите и
изискванията към изграждащите ги компоненти и модули. Обсъждат се критериите за избор на
вида на системата за непрекъсваемо електрозахранване.
Входни и изходни връзки:



Необходими предпоставки за обучението по “Системи за непрекъсваемо електрозахранване” са
усвоените познания по “Висша математика”, “Физика”, “Теоретична електротехника”,
“Полупроводникови елементи”, “Токозахранващи устройства”, “Преобразувателна техника”.
Придобитите знания по “Системи за непрекъсваемо електрозахранване” са предпоставка за
обучението на завършилите магистри в по-горната образователна и научна степен “доктор“.
Технология на преподаване:
При представянето на лекционния материал се използват мултимедийни устройства, чрез които
се подпомага онагледяването на множество таблици, схеми, класификации и др. Възможно е
някои от лекциите да се четат от утвърдени наши и чужди специалисти, както и от докторанти,
занимаващи се с проблематиката на токозахранващите устройства. Практическите занятия се
провеждат в специално обзаведена лаборатория. През семестъра се насърчава
самостоятелната работа на студентите. Знанията на студентите се проверяват и оценяват чрез
писмени препитвания (тестове) по време на семестъра.

22. ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТОПЛОТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ
Код: 25.08
Семестър - I ECST кредити - 3,0
Форма на проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита:
писмен
Методично ръководство: катедра ЕЛЕКТРОТЕХНИКА и ЕЛЕКТРОНИКА; тел. 032/603-883.
Факултет - Технически, телефон 032/643-126

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
ЛЕКЦИИ 30 3
Семинарни упражнения 15 3
Практически упражнения
Курсов проект

Лектор: доц. д-р ИВАН МАСЛИНКОВ; кат. “Електротехника и електроника”; тел. 032/603803.

Анотация:
Настоящата учебна дисциплина е изборна и се изучава в магистърския курс на обучение на
специалности “Топлотехника” и „Енергийна ефективност”. В нея бъдещите инженер-магистри
се запознават с електроснабдяването, електрообзавеждането и електро-задвижванията в
промишлените предприятия и производствените помещения. По-подробно се разглежда
електрическата част на топлотехническите системи - топлинни, хладилни и климатични
съоръжения (нагреватели, вентилатори, компресори, помпи). Специално внимание е
обърнато на изискванията за електробезопасност. Правят се и препоръки за пестене на
електроенергия.

Входни връзки:
“Електротехника и електроника”, „Физика” и „Автоматика” от бакалавърския курс на
обучение.

Изходни връзки:
Знания по “Електрообзавеждане на топлотехнически системи” са необходими при
проектиране на електрическата част на проекта по “Проектиране на топлинни системи” и във
връзка с дипломната работа.

Съдържание на дисциплината:
Общи сведения за производството, пренасянето и разпраделението на електрическата
енергия; Електроснабдяване на предприятия; Електробезопасност; Изисквания на
стандартите към елементите на вътрешните мрежи и електрическата част на промишлените
съоръжения; Подобряване на фактора на мощността в предприятията; Електрозадвижване
на вентилаторни, въздуходувни, компресорни и помпени агрегати; Електрообзавеждане на
електро-нагревателни съоръжения; Осветителна техника.

Технология на преподаване:
Занятията се онагледяват със слайдове, разглобени електрически устройства и апарати,
както и с множество проспекти, таблици, класификации, стандарти и др. Посещават се
предприятия с цел разглеждане и демонстрации на електрическата част на топлотехнически
машини, съоръжения и системи. През семестъра се насърчава самостоятелната работа на
студентите, като изготвяне на справки, реферати и доклади и др. такива. Консултират се
студентите по електрическата част на проекта по “Проектиране на топлинни системи”.
Знанията на студентите се проверяват и оценяват чрез устни и писмени препитвания (и
тестове) по време на семестъра. В края на семестъра се оформя текущата оценката.
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