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Цел на курса: Дисциплината „Проектиране и изграждане на системи за управление” е с приложен
характер и има за цел да даде на студентите познания за основните стадии и етапи на процеса на
проектиране на системи за управление, както и умения за формулиране и решаване на задачи, свързани
с управлението на машини и технологични процеси. Следва се подход, при който се разглеждат
практически задачи с различна сложност, определящ различната степен на автоматизация и избора на
технически средства за тяхното решаване.
Необходими условия: Лекционна зала, специализирана и оборудвана лаборатория по проектиране на
системи за управление, мултимедийни средства
Съдържание на курса:
Курсът съдържа два модула: 1. Проектиране на системи за управление; 2. Проектиране на човекомашинен интерфейс и SCADA системи. Софтуерни продукти за автоматизиране на проектирането
Препоръчителна литература:
1. Love J., Process automation handbook: a guide to theory and practice, Springer-Verlag, 2007.
2. Liptak B.G ,Venczel K., Instrument Engineers Handbook, Chilton Book Company, 1985.
3. Клюев, А.С., Б. В. Глазов, А. Х. Дубровский, А. А. Клюев, Проектирование систем автоматизации
технологических процессов, Москва, "Знергоатомиздат", 1990.
4. Митин, Г. П., Хазанова О. В., Системы автоматизации с изпользованием программируемых
логических контроллеров, Москва, 2005.
5. Каминский, М. Л., Монтаж приборов контроля и апаратуры автоматического регулирования и
управления, Высшая школа, 1978.
Методи на преподаване: Лекции, лабораторни упражнения, онагледяване с мултимедийни продукти
Методи на оценяване: писмен изпит, семестриални контролни работи.
Кредити по видове дейност:
Аудиторна заетост: (30 часа л+30 часа лу, общо 60 часа): 2,4 кредита
Извънаудиторна заетост: (90 часа): 3,6 кредита:Д.4- подготовка на протоколи-0,3к., Д.7- подготовка за
изпит-1,5 к., Д.8 – подготовка за текущо оценяване на знанията – 0,5 к., Д.14- работа в интернет- 0,5к.,
Д.18 – превод на научна литература – 0,3 к., Д.23- консултация с преподавател – 0,5 к.
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