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АНОТАЦИЯ 

Учебната  програма по дисциплината Технически експертизи на системи за охрана и 

сигурност има за цел да формира знания и практически умения в областта на експертната оценка 

на съвременнитен охранителните системи. Предназначена е за инженери с образователна степен 

„бакалавър”, желаещи да усвоят най-новите методи и средства за експертна оценка. Неможем да 

си представим нашето съвремие без специализирана система за контрол и охрана, тази техника 

показва множество слаби и силни страни с което ще запознаем в този курс на обучение.  

 
 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Заложените цели в учебната дисциплина са: Запознаване с последните технически 

постижения в област Съвременни системи за охрана и сигурност. Синхронизиране на 

представените постижения със световните стандарти. Полагане на стабилна основа на отделни 

охранителни системи. Практико приложни умения от страна на изграждане на основни модули по 

време на практическото обучение на студента. Изпълнението на тези цели доказано води до 

трайни знания и умения у студента. Характера на практическата работата не само затвърждава 

натрупаните до момента знания но и представлява стабилна основа за изграждане на инженерно 

мислене в избраната област.  

 
 

ПРЕДПОСТАВКИ 

 Дисциплината изисква необходими предварителни познания в областите: Видео и Аудио 

техника, Електронна схемотехника; Електронни компоненти (електронни системи и възли 

изпълнение с нестандартни компоненти); Работа с конструкторска и справочна документация; 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 
Тема.1. Въведение в техническата оценка и структура на системи за охрана и 

сигурност 
Основни модули изграждащи тези системи. Базови технически параметри на подобни 

специализирани системи за охрана. Възможности за защита от вмешателство. 
 
Тема.2. Видове датчници използвани в системите за охрана и сигурност 
Разглеждане и основни параметри на всички типове датчници използвани при тези 

системи. Анализ на основни параметри и избор на подходящ датчик според практическото 
приложение на системата. Тамперна защита от взлом. 

 
Тема.3. Приложни системи за видео наблюдение и охрана 
Практическа оценка и избор на видео охранителна технка. Начини за оценка на 

осветеноста на обекта. Практически методи за видео заснемане при ниска осветеност – 
инфрачервени прожектори.  

 
Тема.4. Служебни видео сигнали, начини за кодиране и защита на предаваната 

информация 
Методи за кабелно предаване на цифрова информация, сложна синхро смес. Системи 

за цветова сихнронизация. Хибридизиране на звука с картината при видео охрана. Видове 
кодирания и защита на информацията от локално вмешателство. 

 
Тема.5. Системи за запис и възпроизвеждане на информацията 
Съвременни методи за оценка параметрите на видео рекордери. Възможности за 

разширяване на обхвата на видео камерите. Начини за подобряване на картината. 
 
Тема.6. Специализирани тестови генератори използвани за контрол и 

вмешателство при подобни системи 
Методи за сканиране на радио обхвата с цел вмешателство при безжично предаване. 

Начини за „sweep” генерация с цел заглушаване на желан радио спектър.  
 
Тема.7. Приложни системи за охрана с импулсно кодова модулация и амплитудно 

импулсна модулация 
Основни параметри към импулсно кодовите модулатори. Начини за преобразуване на 

аналоговата имформация в цифров поток от данни. Методи за високочестотна дискретизация. 
 

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ  

1. Изследване параметрите на охранителна видео камера със собствен IR прожектор. 
2. Изследване на основни параметри на четири входова система за видео запис (DVR). 
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