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АНОТАЦИЯ 

Учебната дисциплина “Технически експертен анализ на механични конструкции” е един 

от основените  курсове за специалностите от направления 5.2. Електротехника, електроника 

автоматика.  В него се рзглеждат въпроси, необходими при технически анализ и проектиране на 

технологични съоръжения. Дадени са начините за изчисляване и проектиране.  

Дисциплината “Технически експертен анализ на механични конструкции” е тясно 

свързана с редица общообразователни и общо инженерни дисциплини: математика, физика, 

техническа механика, машинни елементи и механизми, металознание, технология на 

машиностроителните материали, електротехника, техническо и компютърно документиране и др. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основна цел на курса е да се овладеят умения в областта на техническия анализ и 

проектирането на технологични съоръжения.  Разглеждат се поотделно всички части на системата. 

При експертния анализ на механичните конструкции се предивяват следните  изисквания 

като: 

 1. Добри експлоатационни показатели – висока производителност, висок к.п.д., ниски 

експлоатационни разходи. 

2. Работоспособност – подходящи конструктивни и технологични решения, гарантиращи 

ниски експлоатационни разходи. 

3. Надеждност - свойството на машината да изпълнява своите функции при запазване на 

експлоатационните си показатели в определени граници и за определено предварително 

зададено или необходимо време. 

Съвършенството на конструкциите на машинните елементи се оценява по тяхната 

надеждност и икономичност. 

Икономичността се определя от стойността на материала, загуби за производство и 

експлоатация. 

Надеждността е комплексно свойство и се оценява чрез критериите безотказност, 

дълготрайност и ремонтопригодност. 
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Безотказност - свойство на изделието да запазва работоспособността си без принудителни 

прекъсвания при зададените условия на експлоатация за определено време. 

Дълготрайност-  свойство на изделието да запазва работоспособността си до граничното 

състояние с необходимите прекъсвания за техническо обслужване и ремонт. 

Ремонтопригодност–провеждане на техническо обслужване и ремонт. 

Надеждността на машината винаги е по-малка от надеждността на всеки един от 

нейните  елементи и намалява с увеличаване броя на елементите. 

 
 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Студентите трябва да имат основни понятия по математика, материалознание,  

техническа механика, физика , техническо документиране, машинни елементи и механизми и др.  

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 

 

специалност статут Кредити редовно обучение задочно обучение 
л с у общ л с у общ 

ИЕЕС Задължителна 4 40   40 20   20 

ТБ и ПТ Задължителна 4 40   40 20   20 

ЕК за ВЕИ Задължителна 4 40   40 20   20 

СИТЕ и ТБ Задължителна 4 40   40 20   20 
 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

Тема 1 Механични предавки – кинематични изчисления 

Тема 2 Кинематична схема и технически характеристики 

Тема 3 Зъбни предавки.  

Тема 4 Изчисляване на некоригирани цилиндрични зъбни предавки 

Тема 5 Редуктори - видове 

Тема 6 Изчисляване и конструиране на валовете на механичната предавка 

Тема 7 Верижни предавки – видове, избор на основни параметри на верижна предавка 

Тема 8 Пресмятане и конструиране на рeмъчни предавки 

Тема 9 Съединители - видове 

Тема 10 Изчисляване на шпонкови и шлицови съединения – якостно изчисляване 

 
 

 

КУРСОВА ЗАДАЧА 

Всеки студент получава курсова задача включваща. Разработва се през семестъра. Защитата се 

провежда в края на семестъра. Тема на курсовата задача е  „ Технически анализ на машинен 

агрегат- кинематични и якостни изчисления“ 

Задачата включва следните етапи на разработка:  

1.Да се определи необходимата мощност и се избере електродвигател за превод на лентов 

транспортьор по кинематична схема. 

  2. Да се определи общото предавателно отношение на превода и разпределянето му на 

стъпала. 
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 3. Да се изчислят честотите на въртене и въртящите моменти на всички валове на превода.  

 4. Да се изчислят геометричните размери на зъбните колела  на редуктора. 

    5. Да се избере шпонково съединение между главината на зъбно колело  и междинен вал 

на редуктора. 

6. Да се пресметне и избере еластичен съединител. 

Дадени са: кинематична схема на задвижване на лентов транспортьор, схема на редуктор, 

мощност на изходящия вал на превода и обороти на въртене на изходящия вал. 

Първите десет студента от списъка в групата разработват съосен двустепенен редуктор с 

цилиндрични зъбни колела. Вторите десет студента от списъка в групата разработват несъосен 

двустепенен редуктор с цилиндрични зъбни колела. 

В таблица са дадени основните изходни данни за пресмятане кинематиката на превода и 

геометрията на цилиндричните зъбни предавки. Изборът на основните изходни данни става въз 

основа на факултетния номер на студента. По последната цифра на фак. № от таблица  се 

избират броят зъби Z1 и Z3, модулите m12 и m34, мощността N и оборотите n на изходящия вал 

(колоната). Втората цифра от дясно на ляво на фак.№ определя броят на зъбите на колелата  Z2 и 

Z4 (реда). 

Всеки студент разработва задачите по входни данни и план на работа, зададени в индивидуално 

задание. 

 Разработката включва кинематични, якостни, геометрични и други изчисления, оформени в 

изчислително-обяснителна записка. Записката се оформя на стандартни листове, формат А4, като 

се пише с мастило или химикал само върху едната страна на листа.  Изчисленията се 

записват в следната последователност: формула с буквени означения; определяне на числената 

стойност на всяко буквено означение с цитиране на източника и номера на таблицата или 

фигурата; краен резултат със съответната измерителна единица. Най-важните изчислителни 

резултати да се изнасят в отделна колонка на дясното поле на листа.  

 Изчисленията се илюстрират със съответните схеми и изображения, които се изпълняват с 

молив с помощта на чертожни инструменти. 

 В края на записката се цитира използваната литература. 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Учебното съдържание по дисциплината е ориентирано към смесения тип обучение, 

което се характеризира с интегриране на разнообразни информационни и комуникационни 

технологии и традиционни и интерактивни методи на преподаване. 

С цел да се провокира мисленето на студентите, както и да се мотивира участието им в 

хода на работата по време на лекциите се използва т.нар. интерактивна лекция. Тя дава 

възможност съдържанието по дадена тема да се „разбие” на сегменти – сегмент на лекция в 

съчетание със сегмент, по който студентите работят по групи или самостоятелно върху 

определена част от съдържанието, участват в дискусии, представят материали по поставени от 

преподавателя задачи.  

Курсът е разработен и в електронен вид. Качен е в обучителната платформа MOODLE и 

осигурява достъп на студентите по всяко време и място до учебните материали – теоретични и 

практически. 
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В платформата, курсът на обучение е представен чрез ресурси под формата на 

теоретични материали, чрез разнообразни дейности за студентите - задания, форуми за 

обсъждане. 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Всеки студент през семестъра се оценява с текуща оценка. Тя се получава като 

резултат от разработена и защитена курсова задача. 

Крайната оценка се формира като резултат от семестриалния изпит и текущата оценка . 

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

Разпределението на точките по оценяваните дейности е следното: 

1. Аудиторна заетост...........................................................................................................  

1.1. Курсова задача.             46 точки 

2. Изпитна процедура........................................................................................................... 54 точки 

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

46-50т. – Среден (3); 51-65 т. – Добър (4);  66-80 т.–Мн. Добър(5); Над 81 т.–Отличен (6). 
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