
Факултет: Архитектурен
Катедра: Строителство на сгради и съоръжения
Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Специалност: Пожарна безопасност и защита на населението
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ТЕС 1020
2. Наименование на учебната дисциплина: Производствена и противопожарна

автоматика
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета
6. Семестър: пети
7. Брой кредити: 7,5
8. Име на лектора: проф. д-р. инж. Стефан Терзиев
9. Резултати от обучението: Усвояват се знания и умения за основните методи за

оценка техническото състояние на управляваните обекти и апаратните средства
за изграждане на типични конфигурации на съвременни автоматизирани
системи. Придобиват се фундаментални понятия от теория на системите за
автоматично регулиране и управление, апаратни средства за изграждане на САР
и примери на типови САР на най- разпространени технологични параметри,
агрегати, производствени механизми и съоръжения. С изучаваната дисциплина
се придобиват знания и умения за рисковите фактори на взриво- и
пожароопасност, с условията за постигане на безопасност при различни
производствени условия

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Строителна физика, Математически

анализ, Електротехника и електроника
12. Съдържание на курса: Курсът обхваща елементи от теорията на АРУ,

техническите средства за изграждане на САР и типови системи за РУ на
производствени обекти. Лабораторните упражнения се отнасят до основни
характеристики на преобразуватели и изпълнителни устройства в
автоматизираните системи.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти
• Ищев К., Маринов Е., Основи на автоматизацията, ТУ – Варна, 2008
• Ким, Дмитрии П ., Теория автоматического управление; Москва :  2004
• Тодорова, Марияна Г. , Основи на автоматичното управление: Варна – ТУ 2005
• Хаджикосев, Гено Н .,Автоматизирани производствени системи: ТУ-София ;2009
• Бородин , Иван Ф. И др.,Автоматизация технологических процессов Москва ,2005

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции,
упражнения, консултации, самостоятелна подготовка.

15. Методи за оценка и критерии: Методите за оценяване са: а) писмен изпит и
допълнително събеседване по време на изпитната сесия; б) разработване и
защита на есе по предварително разработено задание върху основни теми на
учебната програма; в) оценяване в процеса на обучение – две контролни работи
през семестъра.

16. Език на преподаване: български


