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АНОТАЦИЯ 

Учебната дисциплина „Топлотехника” дава знания на студентите за основните закони 

в техническата термодинамика и топлотехника и представлява обобщен курс на обучение в 

областта от науката и техниката, която изучава методите и принципите за получаване, 

преобразуване, пренасяне и използване на топлина от енергийни източници. 

 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Целта на обучението по дисциплината е да се дадат необходимите инженерни знания 

на бъдещите специалисти по основните закони на термодинамиката и топлопренасянето и се 

създаде практически усет при решаването на реални приложни технически проблеми от областта 

на сушилната, хладилната, отоплителната и вентилационната техника. В учебната програма са 

залегнали и теми от областта на нетрадиционни източници на енергия.  

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Учебната дисциплина се изучава през шести семестър, има входни връзки с обучението по 

Висша математика, Машинни елементи и механизми, Техническа механика, Физика и 

Електротехника и изходни връзки с всички приложни дисциплини, изучавани в следващите 

семестри. Получените знания дават възможност на бъдещия инженер да измерва, да контролира 

и поддържа параметрите на топло преносните процеси в производствени апарати и инсталации 

и да планира и провежда опитни измервания на топло преносни характеристики.  

 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 

специалност статут Кредити 

редовно обучение задочно обучение 

л с у общо л с у общо 

ЕСЕО Задължителна 5 30 20  50 15 10  25 

СИИТ Избираема 5 30 20  60 15 10  25 

           

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 



Тема 1. Основни понятия и определения - термодинамична система, топлинно равновесие, 

работа и топлина на процесите. 

Тема 2. Основни закони с идеален газ. Уравнение на състоянието. Смеси от индиферентни 

идеални газове. 

Тема 3. Първи принцип на термодинамиката. Основни термодинамични процеси-изохорен, 

изобарен, изотермичен, адиабатен и политропен. Кръгов процес на Карно. 

Тема 4. Втори принцип на термодинамиката.  

Тема 5. Теоретични основи на топлотехниката. 

Тема 6. Реални газове. 

Тема 7. Изтичане на газове и пари през дюза и дифузор. Дроселиране 

Тема 8. Цикли на работни машини и топлинни двигатели. Цикъл на компресорна хладилна 

машина. Топлообменни апарати. 

Тема 9. Топлопроводност. Конвективен, лъчист и сложен топлообмен и топлопреминаване. 

Тема 10. Консумация на топлинна енергия за технологични процеси, отопление и вентилация и 

климатизация 

Тема 11. Алтернативни и вторични източници на енергия. 

 

 

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ 

Тема 1. Основни термодинамични параметри за състоянието на газовете. 

Тема 2. Експерементално определяне на връзка между обем налягане и температура при 

идеалните газове. 

Тема 3. Първи принцип на термодинамиката.Основни термодинамични процеси при идеалните 

газове. Втори принцип на термодинамиката. 

Тема 4. Оразмеряване на отоплителна инсталация за едноетажна сграда. 

Тема 5. Работен лист за оценка на котелна система. Методика за изчисляване на CO2 емисиите. 

Тема 6. Конвективен, лъчист и сложен топлообмен и топлопреминаване 

КУРСОВА РАБОТА 
 

 Курсовата работа има за цел практическо приложение на знанията от лекционния курс 

при самостоятелно проучване, запознаване и ефективно прилагане знанията при решаването на 

творческа задача.  

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 

тестови въпроси за самоподготовка. 

3. Курсовата работа изисква работа през семестъра и личен контакт с преподавателя  

4. Електронни материали подпомагат учебния процес на студентите и разширяват 

възможностите на преподавателя при осъществяването на текущ контрол. 



 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 Оценяването на студентите се извършва по точкова система, чиято цел е да обхване в 

максимална степен постигнатите резултати по видове дейности. Задачите решавани в 

семинарните се приемат и оценяват по представената по-долу точкова система. До изпит се 

допускат, студентите, получили необходимия минимум точки по видове дейности. Изпитът се 

провежда писмено с тест. 

Крайната оценка е комплексна и включва оценките от аудиторната заетост, извън аудиторната 

заетост и изпитната процедура. 

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

разпределението на точките по оценяваните дейности е следното: 

1. Аудиторна заетост...................................................................................................46 точки 

А) Текущ контрол на лекции, контролни тестове    6точки 

Б) Лабораторни и семинарни упражнения      

(посещения, участия в упражненията )     5 точки  

2. Извън аудиторна заетост 

А) Индивидуална работа       35 точки  

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

Общата оценка се определя от сумата  на точките както следва: 

36-50 точки- Среден 3; 51-65 точки –Добър 4; 66-80 точки- Мн. Добър 5; Над 81 точки 

Отличен 6 

Студентът трябва да има минимум 20 точки от аудиторна и извън аудиторна заетост и 

минимум 16 точки от изпитната процедура, за да му се оформи комплексна оценка. 
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