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АНОТАЦИЯ 
Курсът “ Осветителна и инсталационна техника ” (ОИТ) има за задача да запознае 

студентите с основни понятия, величини и правила при проектиране и експлоатация на светлинни 

източници и осветителни тела.  

Дисциплината е специализираща в областта на електрическата и електронната схемотехника 

на осветителни уредби и тяхното проектиране. 

На лабораторни упражнения студентите придобиват знания и опит в изследването на 

светлинни източници и електрически тела на лабораторни макети.Студентите правят  компютърна 

симулация на разработени симулационни PSPICE модели на изследваните обекти. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 
Основна цел на дисциплината е да формира знания и умения за проектиране, избор и 

компютърно изследване и анализ на осветителна техника. 

В края на обучението си по дисциплината „ Осветителна и инсталационна техника“ студентът 

ще : 

-познава основните параметри и качества на осветителните уредби; 

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

осветителна техника; 

-познава осветителните източници и осветителните тела и тяхното приложение в практиката; 

-може да упражнява контрол при експлоатация на осветителни уредби. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 
Дисциплината е специализираща за специалността и изисква предварително изучаване на 

материала по дисциплините: Eлектротехника, Измервания в електротехниката и електрониката и 

Електронна схемотехника, Токозахранващи устройства, Микропроцесорна техника, Силови 

електронни преобразуватели и др. 

       СТАТУТ И СТРУКТУРА 

специалност статут Кредити редовно обучение задочно обучение 

л с у общ л с у общ 

ЕСЕО Задължителна 5 30 0 20 50 15 0 10 25 

СИИТ Задължителна 5 30 0 20 50 15 0 10 25 
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СЪДЪРЖАНИЕ : 
 
Тема 1. Общи понятия за светлина и светлинни източници. Технически параметри и 

характеристики на светлинните източници и осветителните тела 

Тема 2. .Видове и свойства на различни светлинни източници. Светотехнически изчисления. 

Тема 3. Конвенционални и електронизирани осветителни тела.Качествени и технико-

икомически показатели. 

Тема 4. Вътрешни осветителни уредби.Категории зрителни работи съгласно БДС 1786. 

Базисни и отраслови норми за определяне нормената осветеност на помещенията. 

Тема 5. Въшни осветителни уредби. Прожекторно осветление на спортни обекти.Улично 

осветление. 

Тема 6. Методи и средства на регулиране на светлинния поток.Вътрешни осветителни 

уредби. Външни осветителни уредби. 

Тема 7. Управление на вътрешно осветление. Ръчно управление Инфрачервени детектори 

за движение. Комбинирано управление за включване и изключване на осветителни тела. 

Тема 8. Управление на уличното осветление. Индивидуално управление на УО. Диспечерско 

управление на УО. Централизирано автоматизирано управление на УО. Електронни устройства за 

управление на УО. 

Тема 9. Методи за компютърна симулация на  схеми и осветителни съоръжение. 

Компютърна симулация на електронни устройства за управление и регулиране на осветителни 

тела и уредби.  

Тема 10. Електрически инсталации в сгради .Осветителни електрически инсталации. 

Инсталационен план. 

- Силнотокови електрически инсталации-битови, промишлени. 

- Слаботокови електрически инсталации--компютърни мрежи, структурирана  кабелна 

среда за комутации,домофонна инсталация с електрическа брава. 

Тема 11. Нормативни изисквания при проектиране на осветителни тела и електрически 

инсталации.  

Тема 12. Избор на осветителни съоръжения и проектиране на осветителна електрическа 

инсталация. 

 

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ: 
 
Тема 1. Измерване на параметри и характеристики на светлинни източници. 

Тема 2. Измерване на параметри и характеристики на осветителни тела. 

Тема 3. Изследване на конвенционална ПРА за луминесцентни лампи. 

Тема 4. Изследване на електронна ПРА за луминесцентни лампи. 

Тема 5. Изследване на захранващ блок за диодно осветление. 

Тема 6. Изследване на компараторни схеми, реализирани с операционни усилватели. 

Тема 7. Компютърна симулация на конвенционална ПРА за луминесцентни лампи. 

Тема 8. Компютърна симулация на електронна ПРА за луминесцентни лампи. 

Тема 9.  Използване на съвременни компютърни програми за избор на осветителни 

източници и осветителни тела. 
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Тема 10. Използване на съвременни компютърни програми за проектиране на осветителна 

електрическа инсталация. 

 

КУРСОВА РАБОТА  

Изпълнението на курсовата работа започва с получаване от всеки студент на 

индивидуално задание за курсово проектиране. Студентът прави обзор по зададената тема, и 

съгласувано с ръководителя избира схема за проектиране и избира елементите на осветителната 

инсталация. Желателно е проектираното устройство да се симулира с компютър, като се изследват 

различни режими на осветителните източници и ПРА.. 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
 
1. Ангел Чомаков, Електроснабдяване и осветителна техника, ТУ-София, 2004г. 

2. Ангел Чомаков, Проектиеане на осветителни уредби и инсталации, ТУ-София, 2007г. 

3. Диканаров Г.,Д.Деянов. Ръководство за проектиране на осветителна и инсталационна 

техника. ТУ-Софиа, 2003г. 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

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

програмата по дисциплината, изискванията за подготовка по дисциплината и изпълнението на 

упражненията. 

2.Лекциите са обединени по теми в зависимост от метода и принцип на работа на 

осветителни системи и приложението им. 

3. Лабораторните упражнения изискват практическа работа през семестъра под контрол на  

преподавателя. Изучават се реално действащи системи, имащи за цел по-доброто усвояване на 

изучавания материал и доближаване на студентите до практическите проблеми. 

4. Електронните материали подпомагат учебния процес на студентите и онагледяват 

практическите процеси. Разширяват възможностите на преподавателя при осъществяването на 

текущ контрол. 

5. По време на обучението се осъществяват посещения на обеки със специализирано 

осветление, фирми за производство на специализирано оборудване и неговата поддръжка. 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ТОЧКОВА СИСТЕМА 

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 



 4 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 


