
 

 
 

 

 

 

 
АНОТАЦИЯ 

Учебната дисциплина „Механика на мобилни роботи” представлява обобщен курс на 

обучение.Лекционният курс има общообразователен характер и е разработен върху материал, 

включващ основни понятия и характеристики на структурата, геометрията, механиката и 

функционалността на роботите. 

 
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

Основна цел на курса по „Механика на мобилни роботи“ е да формира 

фундаментални знания и умения за прилагане на теоретичните модели за решаване на реални 

практически проблеми. 

В края на обучението си по „ Механика на мобилни роботи “ студентът трябва да: 

 притежава знания за основните понятия и концепции при изграждането на 

съвременните мобилни роботи; 

 да познава структурно-функционалната схема на робота и еволюционната и 

обща класификации; 

 да анализира основните задачи на кинематиката и динамиката на 

манипулационни системи; 

 да анализира и пресмята механизмите за преобразуване на движение при 

постоянно и променливо предавателно отношение. 

 
 
 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Учебната дисциплина „Механика на мобилни роботи“ се изучава през втори семестър. 

Има входни връзки с обучението по математика и изходни връзки с всички приложни 

дисциплини, изучавани в специалността. Лекционният курс е само основа за по-нататъшна 

самостоятелна работа върху теоретичния материал. По-задълбочени познания студентите получават като 

ползват препоръчаната литература и други помагала по дисциплината. 
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СТАТУТ И СТРУКТУРА 
 

 

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

ИИР-магистър Задължителна 4 40   40 20   20 

ПУВМД Задължителна 5 20 30  50 10 15  25 

 
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ 

ЛЕКЦИИ 

 
Тема 1. Определение и същност на роботите. 

Тема 2. Класификация на роботите. 

Тема 3. Промишлени роботи. 
 

Тема 4. Механизми в промишлените роботи /структурно проектиране на роботи/. 

Тема 5. Механика на манипулационни системи /кинематика и динамика/ 

Тема 6. Силов анализ в етапа на проектиране на роботи. 

Тема 7. Предавателни механизми. 

Тема 8. Подвижни съединения за промишлени роботи. 

Тема 9. Проектиране на хващачи. 

Тема 10. Роботизирани системи за изпълнение на технологични системи. 

 
 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 
 

Учебното съдържание по дисциплината „Механика на мобилни роботи“ е ориентирано 

към смесения тип обучение, което се характеризира с интегриране на разнообразни 

информационни и комуникационни технологии и традиционни и интерактивни методи на 

преподаване. 

С цел да се провокира мисленето на студентите, както и да се мотивира участието им в 

хода на работата по време на лекциите се използва т.нар. интерактивна лекция. Тя дава 

възможност съдържанието по дадена тема да се „разбие” на сегменти – сегмент на лекция в 

съчетание със сегмент, по който студентите работят по групи или самостоятелно върху 

определена част от съдържанието, участват в дискусии, представят материали по поставени от 

преподавателя задачи. 

Курсът е разработен и в електронен вид. Качен е в обучителната платформа MOODLE и 

осигурява достъп на студентите по всяко време и място до учебните материали – теоретични и 

практически. 
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В платформата, курсът на обучение е представен чрез ресурси под формата на 

теоретични материали, чрез разнообразни дейности за студентите - задания, 

тестове. 

 
МЕТОДИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Изпитът е писмен, включва две теми и при необходимост за уточняване на оценката 

устно се събеседва със студента. Крайната оценка е комплексна и включва текущ контрол на 

лекционния материал. 

За оформяне на оценката студентът набира точки, чиито максимална стойност е 100. 

Разпределението на точките по оценяваните дейности е до: 

1. Текущ контрол на лекционния материал – 20 точки. 

a. Посещение на лекции – 10 точки; 

b. Участие 10 точки. 

2. Извън аудиторна заетост (курсова работа, реферат и др.) – 26 точки 

3. Оценка от изпит - 54 точки. 

Шестобалната оценка се определя, както следва: 

- Отличен (6) - 84 –100 точки; 

- Мн.добър (5) - 74 – 83 точки; 

- Добър (4) - 64 – 73 точки; 

- Среден (3) - 54 – 63 точки. 
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