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АНОТАЦИЯ 

Учебната дисциплина “Електрообзавеждане” е задължителна за студентите от 

специалностите от направление 5.2. Електротехника, електроника автоматика към Центъра по 

информатика и технически науки. Курсът има за задача да запознае студентите с основните 

въпроси свързани с управление и проектиране на електрообзавеждането на производствени 

агрегати с общопромишлено предназначение като: товароподемни устройства и механизми, 

асансъори,металообработващи и металорежещи машини и помпени станции.Изучават се 

статичните и динамични режими на отделните производствени агрегати. Строят се товарови 

диаграми и се изчислява мощността на двигателите за електрическите задвижвания. Разглеждат 

се типови и специализирани схеми за управление на този вид производствени агрегати.Освен 

лекционния материал се провеждат семинарни упражнения и се разработва курсова работа. 

Получените знания по настоящата дисциплина дават възможност на завършилите 

специалността студенти за съмостоятелна работа като специалисти по проектиране и 

експлоатация на електрообзавеждането на агрегати с общопромишлено предназначение 

 
 

             ОСНОВНИ ЦЕЛИ 
 

Основната цел на дисциплината е да формира знания и умения в студентите за 

проектиране и експлоатация на електрообзавеждането на агрегати с общопромишлено 

предназначение в ЕСЕО. В края на обучението си по дисциплината студентите ще придобият 

знания по: 

-избор и оразмеряване на ел.двигатели съобразно вида на агрегатите и тяхното режимно 

натоварване. 

-съставяне на силови схеми и схеми за управление ,както и оразмеряване на пусковата 

,комутационна и защитна апаратура съобразно характера и режима на работа на съответните 

агрегати. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 
 

Дисциплината се явява основна за специалност ЕСЕО и изисква предварително изучаване 

на материали по дисциплините „Електротехника”, „Измерване в електротехника и електроника” 

,”Електрически машини” и „Електрически апарати”. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

ЛЕКЦИИ 

 

 Тема 1.Общи седения , характеристики и изисквания към електообзавеждането на 

производствените агрегати с общопромишлено предназначени. 

Тема 2.Товарови диаграми ,режими на работа и избор на ел .двигатели по метода на 

еквивалентните величини и средните загуби. 

 Тема 3.Измервателни елементи използувани в производствените агрегати като: измервателни 

елементи за линейно и ъглово преместване,измервателни елементи за ъглова честота ,както и 

електромашинни и електромагнитни усилватели. 

Тема 4.Електрообзавеждане на товароподемни кранове. 

4.1.Основни елементи при обзавеждането на товароподемните кранове 

4.2.Статични и динамични натоварвания.Товарови диаграми 

4.3. Определяне мощността и избор на двигателите за товароподемните механизми 

4.4. Управление на крановете 

Тема 5.Електрообзавеждане на асансъори. 

5.1.Основни елементи при обзавеждането на асансъорите 

5.2.Статични и динамични натоварвания.Товарови диаграми 

5.3.Определяне мощността и избор на двигатели за асансъор 

5.4.Управление на асансъорите 

Тема 6.Електрообзавеждане на металообработващи машини. 

6.1.Статични натоварвания за типови механизми на метлорежещи машини 

6.2.Определяне на мощността и избор на двигател за струг. 

Тема 7.Електрообзавеждане на ковашко-пресови машини. 

7.1.Класификация и принцип на работа на ковашко-пресовите машини 

7.2.Определяне на мощността на двигателите за механизми с маховик 

Тема 8. Помпени станций. 

 

 

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ 

1. Определяне на пусковите съпротивления в постояннотокови задвижвания на 

производствени агрегати. 

2. Съставяне на принципни и монтажни схеми за захранване и управление на 

производствени агрегати. 

3. Решаване на пример за електрообзавеждане на мостов кран и реализиране на схема за 

управление на товаро -подемното устройство на кран. 

4. Решаване на пример за електрообзавеждане на асансъор и реализиране на схема за 

управление. 

5. Решаване на пример за избор на ел.двигател за главното задвижване на струг за универсално 

предназначение и съставяне на ел.схема. 

6. Решаване на пример за изчисляване на помпена станция и схемата за управление. 

 

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ 

1. Синтез на електрически схеми с помощта на основни логически функции. 

2. Да се състави и реализира схема за управление на асинхронен двигател. 

3. Да се състави и реализира схема за пускане на АД „звезда-триъгълник”. 

4. Да се състави и реализира схема за АВР (автоматично включване на резерва) 

5. Изследване пускане на АД посредством софтстартер. 
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КУРСОВА РАБОТА 

Всеки студент ще получи задание за разработка на курсова работа,която включва 

изчисляване и избор на елементите от електрообзавеждането на производствени агрегати с 

общопромишлено приложение, както и техните силови схеми и схемите за тяхното управление а 

именно: 

- мостов кран 

- асансьор 

- универсален струг 

- водоотливна помпена станция 
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