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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината “Електротехника и електроника” е основен курс за специалност 

Софтуерно инженерство. Курсът “ЕЕ” има за задача да запознае студентите от не инженерните  

специалности с основни понятия, закони и правила в електротехниката и електронната 

схемотехника. Дисциплината е основен и начален курс в областта на електронната схемотехника и 

осигурява знания за останалите хардуерни дисциплини в специалността. На лабораторни 

упражнения студентите придобиват знания и опит в изследването на електронни усилватели, 

цифрова схемотехника, токоизправители и др. Студентите правят компютърна симулация на 

разработени симулационни PSPICE модели на електронни схеми. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

 

Основна цел на дисциплината е да формира знания и умения за избор, компютърно 

изследване и анализ на електронни устройства. В края на обучението си по дисциплината „ 

Електротехника и електроника“ студентът ще : 

 -познава основните закони на електротехниката;  

 -може да използва съвременни програмни продукти за симулация и анализ на 

електронни схеми и устройства; -познава аналогови схеми, като: усилватели, линейни и нелинейни 

схеми с операционни усилватели,генератори,основни цифрови схеми,токозахранващи устройства, 

импулсни захранвания, UPS и др., които се използват в компютърната и комуникационна техника; -

може да прилага научените знания при експлоатация и изследване на електронни устройства. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината е начална и фундаментална за останалите схемотехнически дисциплини 

от специалността и няма изискване за предварително слушане на други технически дисциплини. 

Дисциплината осигурява начални знания за дисциплините: Микропроцесорна техника,Компютърна 

архитектура, Периферийни устройства, Мобилни комуникационни системи и програмно 

осигуряване. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

Тема 1. Електрически вериги за постоянен ток Електрически ток, напрежение, 

съпротивление. Закони на Ом и Кирхоф. Електрическа мощност, електрическа енергия. Елементи 

на електрическата верига. Източници. Резистори, кондензатори, бобини.  

Тема 2. Електрически вериги за променлив ток Параметри на синусоидалното 

напрежение и ток. Анализ при активен и реакти вен товар. Трифазни електрически вериги.  

Тема 3. Електронни елементи Полупроводникови диоди.Тиристори. Биполярни 

транзистори. Полеви транзистори.Нови видове транзистори. Модули на полупроводникови 

елементи.  

Тема 4. Аналогови схеми Основни сведения и класификация на аналогови схеми. 

Качествени показатели на аналогови схеми. Постояннотокови режими на аналогови схеми.  

Тема 5. Транзисторно стъпало с апериодичен товар Усилвателно RC стъпало с 

апериодичен товар. Многостъпални усилватели. Постояннотокови усилватели.Диференциални 

усилватели.  

Тема 6. Операционни усилватели Общи сведения. Характеристики.Захранвания  

Тема 7. Линейни схеми с операционни усилватели Инвертиращ и неинвертиращи 

усилватели. Сумиращи усилватели. Измервателни усилватели. Управляеми 

усилватели.Усилватели на звукови сигнали.  

Тема 8. Нелинейни схеми с операционни усилватели Логаритмични и антилогаритмични 

усилватели. Аналогови ключове. Аналогови памети. Аналогови мултиплексори и демултиплексори. 

Аналогови компаратори на напрежение.  

Тема 9. Избирателни усилватели Резонансни усилватели. Активни филтри.  

Тема 10. Генератори. LC, RC генератори на хармонични колебания. Генератори на 

правоъгълни импулси. Генератори на линейно-изменящо се напрежение.  

Тема 11. Цифрова схемотехника.Логически елементи Електрически импулси. Логически 

нива. Логически елементи и логически функции. Основни логически елементи.Биполярни, MOS и 

СMOS логически елементи.  

Тема 12. Тригери Общи сведения.Видове тригери.  

Тема 13. Броячи Класификация. Асинхронни и синхронни броячи.  

Тема 14. Регистри Паралелни регистри. Преместващи регистри.  

Тема 15. Комбинационни логически схеми Дешифратори и шифратори. Мултиплексори и 

демултиплексори.  

Тема 16.Светлинна индикация Видове индикатори . Управление на индикатори.  

Тема 17. Токоизправители Работа при активен товар.Общи сведения. Класификация. 

Специфични параметри. Еднофазни токоизправители. Трифазни токоизптавители.  

Тема 18. Работа на токоизправителите на противо е.д.н. Работа на токоизправителите 

при активно-капацитивен товар (RС). Умножители на напрежение. Работа на токоизправителите на 

противо е.д.н.  

Тема 19. Изглаждащи филтри Общи сведения. Параметри. Видове. RLC изглаждащи 

филтри.  
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Тема 20. Стабилизатори на напрежение Общи сведения. Параметри, характеристики. 

Параметрични стабилизатори. Компенсационни стабилизатори с непрекъснато действие. 

Еднотактни импулсни стабилизатори. Двутактни импулсни стабилизатори.  

Тема 21. Практически схеми на захранващи блокове Серийно произвеждани захранващи 

блокове. Захранващи блокове на комуникационна техника (пощи, факсове и др). Захранващи 

блокове на компютри.Системи за гарантирано захранване(UPS) 

 

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ: 

 

Тема 1. Измерване параметрите на пасивни електронни елементи: съпротивления, кондензатори, 

индуктивности. 

Тема 2. Изследване на волт - амперна характеристика на полупроводников диод, свързан в права 

посока. 

Тема 3. Изследване на волт - амперна характеристика на полупроводников диод, свързан в 

обратна посока. 

Тема 4. Изследване на специални полупроводникови диоди:стабилитрони, Шотки и тунелни диоди 

Тема 5. Изследване статичните характеристики на биполярен транзистор. 

Тема 6. Изследване температурните зависимости на електронни елементи. 

Тема 7. Изследване волт - амперна характеристика на тиристори. 

Тема 8. Изследване волт-амперна характеристика на полеви транзистор с управляващ P-N преход. 

Тема 9. Изследване волт - амперна характеристика на МОS - полеви транзистор. 

Тема 10. Изследване волт - амперна характеристика на IGBT. 

Тема 11. Изследване на полупроводникови фотоприемници. 

Тема 12. Изследване на полупроводникови фотоизлъчватели. 

Тема 13. Измерване параметрите на полупроводникови слънчеви панели. 

Тема 14. Изследване на честотните и импулсните свойства на полупроводникови диоди. 

 

 

                ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

1. На първата лекция студентите получават пълна информация за съдържанието на 

програмата на дисциплината, изискванията за подготовката на дисциплината и конспекта. 

2. Лекциите са по въпроси от конспекта, обединени  по теми, които завършват с обобщени 

въпроси за самоподготовка. 

3. По време на обучението се осъществяват посещения в реално действащи фирми. 

4.  По време на лабораторните упражнения, част от практическите проблеми се обсъждат 

съвместно със специалисти от практиката. 

5. Електронни материали подпомагат учебния процес на студентите и разширява 

възможностите на преподавателя при осъществяването на текущ контрол. 
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РЕФЕРАТ  

Изготвянето на реферата започва с получаване от всеки студент на индивидуално зададена 

тема. Студентът прави обзор по зададената тема, и съгласувано с ръководителя избира система, 

която описва и на която прави подробен анализ на действие, функционални характеристки и 

параметри.  

 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ТОЧКОВА СИСТЕМА 

А. Студенти, неизпълнили 60% от присъствените часове за семинарни или лабораторни 

упражнения не получават заверка от преподавателя. 

В. Семестриалният изпит е писмен и включва три въпроса. Крайната оценка е 

комплексна. Тя се формира от получената оценка от изпита и оценката за работата на всеки 

студент през семестъра.  

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

Разпределението на точките по оценяваните дейности е следното: 

1. Аудиторна заетост.............................................................................................................. 34 точки 

1.1. Текущ контрол на лекции,  контролни тестове    - 14 точки 

1.2. Текущ контрол на семинарни, лабораторни упражнения   - 20 точки 

    (посещения, контролни работи, участия в упражненията, самостоятелни работи и др.) 

2. Извън аудиторна заетост .................................................................................................. 12 точки 

2.1. Курсови задачи, курсови работи, проекти, протоколи и др.  - 12 точки 

3. Изпитна процедура.............................................................................................................. 54 точки 

Общата оценка се определя от сумата на точките през семестъра и от изпитната процедура: 

36-50т. – Среден (3); 51-65 т. – Добър (4);  66-80 т.–Мн. Добър(5); Над 81 т.–Отличен (6). 

Студентът трябва да има минимум 14 точки от контрола през семестъра и минимум 22 точки 

от изпитната процедура, за да му се формира комплексна оценка. 
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