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Цел на курса: Дисциплината „Контролно-измервателна техника” има за цел да запознае студентите от
специалност „АИУТ” с с основните понятия и електрически сигнали при измерването и контрола на
технологични величини. Разглеждат се средства за измерване на физически величини като налягане,
физически свойства на веществата, количество и разход на течности и газове, ниво на течности и
насипни материали, температура, анализ на състава на газове и газови смеси, концентрацията на
водородни йони.
Необходими условия: Лекционна зала, специализирана и оборудвана лаборатория по технически
средства на системите за автоматизация, мултимедийни средства.
Съдържание на курса:
Курсът съдържа два модула: 1. Основни понятия и електрически сигнали при измерването и контрола
на технологични величини. Средства за измерване на налягане и на физическите свойства на
веществата, на количество и разход на течности и газове. 2. Средства за измерване на ниво на течности
и насипни материали, на температура, влажност, скорост на движение на въздуха, за анализ на състава
на газове и газови смеси, на концентрацията на водородни йони.
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Методи на преподаване: Лекции, лабораторни упражнения, онагледяване с мултимедийни продукти
Методи на оценяване: Писмен семестриален изпит
Кредити по видове дейност:
Аудиторна заетост (8л./8 лаб. упр., Общо 16 часа): 0,6 кредита
Извънаудиторна заетост (60ч.): 2,4 кредита
Д.2 Посещение на библиотека - 0,1к., Д.4 Подготовка на протоколи - 0,3к., Д.7 Подготовка за изпит –
1,5к.; Д.23 Консултации с преподавател – 0,5к.
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