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Цел на курса: Курсовият проект има за цел да даде на студентите умения за проектиране на системи за
мониторинг. Тематиката на проектите е базирана на системи за мониторинг на базата на персонални
компютри и на базата на микроконтролери. Компютърно базираните системи са предвидени да се
разработват на базата на хардуерните и софтуерни средства на фирмата National Instruments.
Необходими условия: За работа по курсовия проект са необходими лаборатория, оборудвана с
компютърна техника, модули на фирмата National Instruments, програмен продукт LabView,
развойни средства за проектиране на системи на базата на микроконтролери.
Съдържание на курса: Тематиката на курсовите проекти е свързана с разработването на модули от
системи за мониторинг за различни обекти и софтуерно осигуряване за тях на базата на микроконтролери
или компютърно базирани средства. В системите се включват сензори и сензорни модули, схемите за
формиране на сигналите от тях и съответни интерфейси. Основната част от проектите са свързани с
компютърно базираните системи, хардуерните и софтуерни средства на фирмата National Instruments.
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10. Статии от списания
11. Фирмена литература
Методи за преподаване: Самостоятелна работа и консултации от преподавателя
Методи на оценяване: Оценява се резултатът от разработката и защитата на курсовия проект
Кредити по видове дейност:
Аудиторна заетост 0 часа: 0 кредита
Извънаудиторна заетост 54ч.: 2 кредита
Д.3 Задания за извънаудиторна работа – 0.5 к.;
Д.14 Работа в интернет – 0.3;
Д.16 Рефериране на научна литература – 0.5;
Д.20 Разработване на доклади, реферати и други – 0.5 к.;
Д.23 Консултации с преподавател – 0.2 к.
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