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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината дава основни знания за принципите на работа на вградените системи. 

Разглеждат се се понятията: Основи на електрониката елементи, Регистрация в емулатора, 

Запознаване с ардуино и емулатора, Широчино импулсна модулация (ШИМ), Потенциометри, 

Сензори, Управление на правотокови и серво мотори, Колесна платформа с Bluetooth и IR 

управление. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основна цел на дисциплината е да се овладеят принципите на работа на вградените 

системи. След успешното приключване на дисциплината, студентите ще придобият следните 

умения и знания: 

• Основи на електрониката елементи,  

• Регистрация в емулатора,  

• Запознаване с ардуино и емулатора,  

• Широчино импулсна моду,лация (ШИМ),  

• Потенциометри,  

• Сензори,  

• Управление на правотокови и серво мотори,  

• Колесна платформа с Bluetooth и IR управление. 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Необходима предпоставка за дисциплината е предварителна подготовка на студентите 

по обща компютърна грамотност. 

 
СТАТУТ И СТРУКТУРА 
 

специалност                                   статут Кредити редовно обучение задочно обучение 
л с у общ л с у общ 

ПИ Задължителна 4 20 - 20 40 10 - 10 20 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

1. Основи на електрониката елементи 

2. Регистрация в емулатора 

3. Запознаване с ардуино и емулатора 

4. Широчино импулсна модулация (ШИМ) 

5. Потенциометри 

6. Сензори 

7. Управление на DC мотори 

8. Управление на сервомотори 

9. Колесна платформа с Bluetooth управление 

10. Колесна платформа с IR управление 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Методи на обучение 

• Присъствени лекции и семинарни упражнения 

• Практическо обучение 

• Интерактивно обучение 

• Визуално обучение 

• Електронно обучение чрез платформа Moodle 

Средства на обучение 

• Самостоятелна работа 

• Практически задачи 

• Решаване на задачи с използване на приложен софтуер 

• Учебни видео материали включително видео презентации 

• Използване на електронни ресурси в платформа Moodle под формата на теоретични 

материали, тестове и задачи за самостоятелна работа към всяка тема 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Работата на всеки студент през семестъра се оценява в точки. Те се получават в 

резултат от аудиторна и извън аудиторна заетост на студента, както и от изпитна процедура, която 

представлява тест с въпроси от отворен и затворен тип. Максималният брой точки които студента 

може да събере са 100, а разпределението им по оценяваните дейности е следното:  

1. Аудиторна заетост............................................................................................................. 20 точки 

2. Извън аудиторна заетост ................................................................................................. 30 точки 

3. Изпитна процедура............................................................................................................ 50 точки 

Окончателната оценка се формира като точките се разпределят по скалата: 

• от 36 до 50 точки = Среден (3); 

• от 51 до 65 точки = Добър (4); 

• от 66 до 80 точки = Много добър (5); 

• от 81 до 100 точки = Отличен (6). 
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ИНТЕРНЕТ РЕСУРСИ 

1. Курс “ Въведение в операционни системи и вградени системи ” – професия “Приложен 

програмист” на МОН: https://github.com/dimitarminchev/ITCareer/wiki/08.-

%D0%92%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-

%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D

0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-

%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-

%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8  

https://github.com/dimitarminchev/ITCareer/wiki/08.-%D0%92%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8
https://github.com/dimitarminchev/ITCareer/wiki/08.-%D0%92%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8
https://github.com/dimitarminchev/ITCareer/wiki/08.-%D0%92%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8
https://github.com/dimitarminchev/ITCareer/wiki/08.-%D0%92%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8
https://github.com/dimitarminchev/ITCareer/wiki/08.-%D0%92%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8
https://github.com/dimitarminchev/ITCareer/wiki/08.-%D0%92%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8

