
УПЪТВАНЕ 
за курсово проектиране по Е У И У 

Основна цел на курсовото проектиране по ЕУИУ е студентите да се запознаят с 
начина на проектиране на електронни устройства за измерване, контрол и управление. 

В заданието, което всеки студент получава в началото на семестъра, се посочва видът 
на проектираното електронно устройство и някои негови параметри. 

Проектирането се разделя на следните основни етапи: 
1. Литературно проучване, избор на принцип на работа; 
2. Синтезиране на блокова и принципна схеми, изчисляване на отделните стъпала; 
3. Проектиране на печатна платка и/или програмно осигуряване; 
4. Написване, оформяне и предаване в определения срок. В зависимост от 

конкретната тема е възможна промяна на така изброените етапи. 
Първият етап включва съставянето на техническо задание! 

В техническото задание се определят основните параметри на проектираното устройство. 
През време на работата си над проекта всеки студент периодично се консултира с 

ръководителя си съгласно определения  график. 
Преди преминаване към всеки следващ етап от проектирането ръководителят 

трябва да УТВЪРДИ извършеното от студента. 
След предаването на проекта всеки студент се явява на защита, като оценката е обща 

за проекта и защитата. 
Всеки проект се оформя в папка, която съдържа заглавна страница, заданието 

получено от ръководителя, съдържание, обяснителна записка, графична част, резултати, 
изводи, използвана литература и т.н. в зависимост от темата и др. изисквания в заданието. 

Текстът и таблиците се правят съгласно стандарта – формат А4, 30 реда на страница 
и бели полета от всички страни на листите. Страниците се номерират. В текста се посочват и 
литературните източници. 

На заглавната страница се написват наименованието на университета, факултета, 
катедрата, названието на учебната дисциплина, името и факултетния номер на студента, 
темата на проекта и годината, през която е извършено проектирането. Тези данни трябва да са 
и върху корицата на папката, ако тя не е прозрачна. 

Обяснителната записка включва увод, литературно проучване, съображения за избора 
на принцип на работа, схеми, режими на работа, времедиаграми, както и изчисленията на 
елементите в схемата. Посочват се формулите и/или съображенията за избор на стойностите. 
Принципните схеми се дават към съответния текст. 

Графичната част се прави съгласно стандарта и в зависимост от темата включва 
принципна схема и спецификация на елементите. Освен това, ако е указано в заданието, се 
дават и чертежи на печатните платки, конструкция и др. 

За удобство при защитата и проверката на проекта елементите в пълната принципна 
схема на устройството се номерират (съгласно спецификацията) и се посочва типът на 
елемента и стойността му. 

Графикът за провеждане на консултациите по курсовия проект е: 
1. Избор на тема за КП и указания за проучване на литература –  3-та седмица; 
2. Утвърждаване (получаване) на техническото задание   –  4-та седмица; 
2. Уточняване на схемата на устройството (блокова, принципна) –  6-та седмица; 
3. Оразмеряване на схемата       –  8-ма седмица; 
4. Консултация за окончателно оформяне на проекта   – 11-та седмица 

 
Краен срок за предаване на курсовите проекти:  . . . . .  (дата) 
Защита на проектите до:      . . . . .  (дата) 

 
В Н И М А Н И Е ! 
Този график определя минималния брой на консултациите.  
Заверка на семестъра се дава САМО, ако са проведени консултациите 

необходими за получаване на заданието. 



 Допълнителни указания за реда на работа при проектиране 
 
 Започва се с проучване на темата и запознаване с подобни устройства. В резултат се 
подготвя увод (до една страница) в който се показва най-общо какво и как ще се проектира. 
 Следващ етап е литературно проучване, което включва преглед на принципи, методи 
и (схемни) решения на подобни устройства. В резултат се изготвя техническо задание (ТЗ). 
За разлика от заданието за курсов проект в ТЗ се дават основните технически характеристики 
на проектираното електронно устройство. То включва следните точки: 
 1. Цел; 
 2. Предназначение; 
 3. Принцип на работа; 
 4. Параметри (характеристики) - включват се конкретни стойности за: 
- точност (грешка); 
- тип и разрядност на индикацията; 
- органи за управление (бутони, клавиатура, интерфейс за връзка с оператор или 
потребител); 
- основни входове и изходи; 
- захранване на устройството (захранващо напрежение, приблизителни стойности на 
консумирания ток (мощност); 
- други, специфични за конкретния проект параметри. 
  В зависимост от конкретната задача отделните точки може да се обединяват (напр. цел 
и предназначение), някои точки да липсват или да се добавят други. 

В техническото задание не се дава елементната база. 
 В процеса на проектиране параметрите в техническото задание може да се 
променят! 
  След допълнително литературно проучване, когато техническото задание е утвърдено, 
се преминава към съставяне на блокова схема на устройството. 
  Обосновава се необходимостта от всеки блок, дават се връзките с останалите блокове 
и основните му входно-изходни параметри. В някои случаи може да се даде и принцип на 
работа на блока – напр. АЦП от интегриращ тип. Блоковата схема се утвърждава от 
ръководителя. 
  Следва проектиране на принципната схема. В този процес може, обосновано, да се 
коригира блоковата схема, като се обединяват блокове. Може и да отпадат блокове, ако 
функциите им се поемат от останалите, ако се окаже, че не са необходими или ако се 
реализират програмно. 
  Проектирането на схемата на всеки блок трябва да става след обоснован избор на 
схемно решение и елементи. Особено важно е да се аргументира избора на интегрални схеми 
– по функции, цена, достъпност, наличието на развойни средства и т.н. 
  Това в най-голяма степен се отнася за избора на микроконтролер – да се избере 
фирма, фамилия и конкретен тип. 
  Важен етап при проектирането е оразмеряване на елементите. В общия случай всеки 
елемент трябва да се изчисли. Допуска се използването на стойности “наготово” препоръчани 
от фирмите производители или типични за приложението (напр. филтриращи кондензатори). 
  Освен стойността, за някои елементи, следва да се определи мощността им и 
размерите на радиаторите. Те трябва да се имат предвид и при механичната конструкция – 
печатна платка, кутия. 
  При използването на микроконтролери трябва да се даде алгоритъма на работа. Ако в 
заданието е указано се прилага и програмното осигуряване. 
  След изготвянето на принципната схема се преминава към проектирането на печатните 
платки, ако това е предвидено в заданието за курсов проект. На печатната платка се 
предвиждат входно-изходните куплунзи, закрепването към кутията, закрепването на по-тежките 
елементи, радиатори и т.н. В проекта се дават чертежи - монтажен, страна елементи и страна 
спойки. 
  В края на проекта се дава заключение с анализ на свършеното и литературна справка. 
  Към проекта, ако е зададено, се прилага и графична част. Схемите се изпълняват 
според стандарта, като се допуска при отпечатване да се използва лист един формат по-
малък. Така схема на формат А3 може да се печата на лист А4. Не се препоръчва 
използването на формати по-големи от А2 (отпечатани на А3). Големите схеми се разделят на 
няколко листа. 

 


