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АНОТАЦИЯ: 

Дисциплината „Курсов проект по Вградени и автономни системи“ е предназначена за 

студентите от магистърски програми, специалности Проектиране и управление на въздушни и 

морски дронове и Изкуствен интелект и роботика в ЦИТН. Разработеният от студентите проект 

тематично обхваща изучавания материал в курсовете от първи семестър по специалността. В 

процеса на подготовка на курсовия проект се предполага по-голям дял на самостоятелната 

работа, затова проектът е форма на организиране на самостоятелната работа на студентите за 

постигане на образователните цели. 

 
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Основна цел на курса по „Курсов проект по Вградени и автономни системи“ е да 

формира определени практически умения и навици за прилагане на теоретичните знания, 

изучавани в курсовете по Роботика, Сензорни системи и Логически системи на изкуствения 

интелект. При разработването на проекта, студентът се научава да използва методики, 

справочници за проектиране на зададено електронно устройство. Едновременно с това 

семестриалният проект е насочен към формиране на умения за работа с програмни продукти за 

симулация, оптимизация и изследване на вградени електронни устройства с целево 

предназначение за управление на мобилни роботи и други автоматизирани системи. 

 
ПРЕДПОСТАВКИ: 

Дисциплината „Курсов проект по Вградени и автономни системи“ предполага да бъде 

усвоено основното съдържание по дисциплините от първи семестър на специалността. 

 
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: 

Формите на обучение са редовна, задочна и дистанционна. 
 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 
 

специалност статут Кредити редовно обучение задочно обучение 

 л с у общ л с у общ 

ИИР Задължителна 4  40  40  20  20 

 

ПУВМД Задължителна 6  30 30 60  15 15 30 

 
СЪДЪРЖАНИЕ: 

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ: 
Тема 1. Вградени и автономни системи. Основни понятия, функции и характеристики. 



Тема 2. Управление и степени на автономност на мобилни роботи. 

Тема 3. Характеристики и изисквания към бордовите изчислителни ресурси при 

проектиране на вградени и автономни системи. 

Тема 4. Анализ и особености при проектиране на енергийната система за мобилни 

роботи. 

Тема 5. Анализ, проектиране и реализация на системата за управление локомоционната 

система на МР. Изисквания и характеристики. 

Тема 6. Анализ, Проектиране и реализация на система за управление и следене 

вътрешното състояние на МР. Основни задачи и характеристики 

Тема 7. Анализ, Проектиране и реализация на системата за възприемане на работната 

сцена и среда на МР. Задачи и функционални характеристики. 

Тема 8. Анализ, проектиране и реализация на комуникационните интерфейси на МР. 

Бордови комуникации. Комуникация робот – оператор. 

Тема 9. Проектиране и реализация на вградена система с размита логика за изпълнение 

на автномни цикли и задачи в МР. 

Тема 10. Проектиране и реализация на RTOS разпределена система за управление на 

МР. Изисквания, особености, функционални характеристики. 

 
 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЕМЕСТРИАЛНИЯ ПРОЕКТ 

Проектът трябва да е с обем 25-30 стандартни страници (30 реда на страница, 65 знака на ред). 

Теоретическата концепция за решаване на проблема трябва да е описана в много кратка форма. 

Основното в реализирането на проекта е обзор на съществуващи концепции за решаване на 

конкретната задача и техническо описание на използвания контролер с който е изградено 

зададеното устройство, избор и синтез на електронна схема, проектиране и избор на елементи, 

програмна настройка, програмиране действието на устройството. При оформянето на 

семестриалния проект трябва да се ползват програмните продукти Word и Excel или съответните 

им алтернативи. 

Проектът може да има ръкописно оформление, при отсъствие на възможност за компютърно 

оформление. 

ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА 

Проектът се представя лично на водещия преподавател. Преподавателят определя време за 

защита на проектите след като ги е проверил. Оценката на проекта е сумарна от оценка за 

изработка и оценка за защита. При слаба оценка на изработка или защита, студентът прави нов 

проект с друго задание. Висок дял в самата оценка има използването на симулационни методи 

за анализ и оптимизация. 
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Априлов", 2009. 

4. Тошко Г. Ненов, Стефан Иванов Иванов, Микропроцесорна техника, Габрово, Габрово 
Принт ЕООД, 2019 

5. Николай Кенаров, PIC микроконтролери Част 1 и Част 2, Млад конструктор, Варна, 2006. 

 

В. ИНТЕРНЕТ САЙТОВЕ: 
1. http://www.robotic-design.net/ 
2. http://www.robotics-platform.eu/ 
3. http://expo21xx.com-automation 
4. http://www.worldrobotics.org/ 
5. http://www.ieee-ras.org/ 
6. http://www.ifr.org/ 
7. http://www-robotics.jpl.nasa.gov/ 
8. http://www.roperscientific.de/theory.html 
9. http://www.cybercars.org/ 
10. http://aima.cs.berkeley.edu/ 
11. http://www.irobot.com/ 
12. http://www.mobilerobots.com/ 
13. www.8052.com. 
14. www.Intel.com. 
15. www.microchip.com 
16. www.amd.com 
17. www.programmersheaven.com 
18. www.directories.mfi.com/embedded/8051 
19. www.philips.com 
20. www.siemens.com 
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