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1. ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА. 
 
“Теория на автоматичното управление” е задължителна фундаментална учебна 

дисциплина в учебния план за бакалавърската степен на специалност "Авиационна техника и 
технологии".  В нея се поставят теоретичните основи на изследването и проектирането на 
линейни непрекъснати и дискретни системи за автоматично управление (САУ). Дисциплината е 
базова за редица следващи задължителни и избираеми учебни дисциплини от учебния план на 
тази специалност. Заедно с тях той създава предпоставки за многостранна реализация на 
студените при изследване, и проектиране на системи за управление на въздухоплавателни 
средства (ВС). 

Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат 
принципите, моделите и методите на теорията за анализ и синтез на системи за 
автоматично управление и да придобиват нови знания и възможности в тази област. 

В края на обучението си студентът ще: 
• познава понятийния апарат на теорията на управлението;  
• може да съставя и преобразува от един вид в друг математичните модели на САУ; 
• може да изследва устойчивостта и да анализира качеството на такива системи; 
• може да прави обоснован избор на техните параметри и да извършва синтез на 

коригиращи звена, с които да се осигуряват зададени показатели на качеството. 

 

2. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ  

2.1  Извадка от учебния план за учебната дисциплина. 
Хорариум, ч. № 

по 
ред 

Вид на занятията Семестър
седмично Общо за 

семестъра 
1. Лекции V 2 30 
2. Лабораторни упражнения V 1,5 23 
3. Семинарни упражнения - - - 
4. Курсов проект - - - 
5. Курсова работа - - - 
6. Самоподготовка V 4,5 68 
 Всичко  8 121 

 Кредити 5  5 

2.2 Входно-изходни връзки: 
2.2.1 Необходими предварителни знания по: Висша математика I,  II,  III и IV части, 

Електротехника, Електроника, Механика. 

2.2.2  Учебни курсове, ползващи дисциплината: “Системи за управление на ВС”,   
“Устойчивост и управляемост на ВС”, ”Динамика на полета”.  

2.3 Лекции 
1. Системи и управление ...........................................................................................................  2  ч. 

 Системи. Системи за автоматично управление - основни елементи и сигнали.  
Принципи на регулиране и управление. Видове СAУ. Закони на регулиране. 

2. Математични модели на линейни непрекъснати звена и САУ ....................................  4 ч. 
 Диференциално уравнение.Предавателна функция. Типови динамични звена.  
Структурни схеми. Структурни преобразувания.  

3. Характеристики на звена и САУ ...................................................................................... 4 ч. 
 Типови входни сигнали. Времеви характеристики. Честотни характеристики 

 на звена. Честотни характеристики на САУ. 



 

 

4.Устойчивост на линейни непрекъснати САУ .................................................................... 4 ч. 
 Необходими и достатъчни условия. Алгебрични критерии. Честотни критерии 

(принцип на аргумента, критерии на Найквист и Боде, запаси по устойчивост). 

5. Качество на преходните процеси ...................................................................................... 4 ч. 
Показатели на качеството. Точност в установен режим. Точност и устойчивост. 
 Косвени методи за оценка на качеството. 

6. Синтез на линейни непрекъснати САУ ............................................................................ 4 ч. 
Видове синтез. Параметричен синтез. Синтез на коригиращи звена чрез ЛАЧХ. 
Метод на ходографа на корените.  

7. Статистическа динамика на САУ .................................................................................... 4 ч. 
Случайни сигнали. Корелационна функция. Спектрална плътност.  
Изследване на САУ при случайни въздействия.  

8. Дискретни САУ ..................................................................................................................... 4 ч. 
Диференчно уравнение. Z-преобразование. Предавателни функции. 
Устойчивост и качество на дискретни САУ. 

 
2.4. Лабораторни упражнения 
1. Програмна система MATLAB/SIMULINK ........................................................................  2  ч. 
2. Типови динамични звена. Времеви характеристики ...........................................................  2  ч. 
3. Честотни характеристики на типови звена ..........................................................................  2  ч. 
4. Честотни характеристики на системи....................................................................................  2  ч. 
5. Преобразуване на структурни схеми.....................................................................................  2  ч. 
6. Устойчивост. Алгебрични критерии.......................................................................................  2  ч. 
7. Устойчивост. Честотни критерии ..........................................................................................  2  ч. 
8. Качество и синтез по ЛАЧХ....................................................................................................  2  ч. 
9. Ходограф на корените.............................................................................................................  2  ч. 
10. Анализ на САУ при случайни въздействия..........................................................................  2  ч. 
11. Анализ на дискретни САУ.................................................................................................  2  ч. 
 

2.5 Семинарни упражнения: няма. 
 

3. ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ  
3.1 Лекционно обучение. Лекциите се провеждат с използване на мултимедия. 

Теоретичните резултати се илюстрират с реални примери и задачи. Дават се и задачи за 
самоподготовка на студентите, които, при възникване на проблеми или въпроси по тяхното 
решаване, се изясняват в приемните часове на преподавателите и в допълнително определено по 
тази дисциплина време за консултации. 

3.2 Лабораторни упражнения. Упражненията се провеждат с използване на програмната 
система MATLAB/SIMULINK и нейния Control Systems Toolbox. Цялата лабораторна група 
изпълнява една тема под ръководството на асистента. Студентите предварително се подготвят за 
упражнението като изучават теоретичната му част и намират аналитични решения на зададени 
от ръководителя индивидуални варианти. Предварителната подготовка се проверява от 
ръководителя в началото на упражнението. Предвижда се и удобен за студентите час за 
консултации преди упражнението. По време на упражнението се получават решения на 
зададените варианти чрез програмната система, които решения се сравняват с аналитичните. 
След упражнението студентите оформят съответни протоколи, които защищават пред 



 

 

ръководителя. Заверка за лабораторните упражнения се получава само ако студентът е 
присъствал на всичките упражнения и е защитил успешно техните протоколи. 

3.3 Семинарни упражнения по тази дисциплина не са предвидени в учебния план.. 

3.4 Специфични особености на разписанието на занятията: Лекциите задължително 
предшестват упражненията.  

3.5 Форми на сътрудничество между студентите и преподавателския екип по 
дисциплината. Предвиждат се консултации в приемните часове на преподавателите и в 
специално определено по тази дисциплина време за допълнителни срещи на студентите с 
преподавателския екип по въпроси от теорията и по нейните приложения за решаването на 
конкретни задачи. Осигурява се и възможност за съвместна работа на преподаватели и изявени 
студенти по научни и приложни задачи в областта на теорията на управлението.  

 

4. РЕСУРСИ ПО ДИСЦИПЛИНАТА 
4.1 Академични ресурси 
Преподавателите по дисциплината следва да имат научна специалност от направление 

02.21.00 Автоматика, изчислителна техника и системи за управление. 
Титуляр на учебната дисциплина е проф. дтн Камен Ищев с научни специалности: 

02.21.01 “Теория на автоматичното управление” и 02.21.10 “Приложение на принципите и 
методите на кибернетиката в различни области на науката”. Научен секретар е на 
Специализирания научен съвет по Автоматика и системи за управление. Член е на Техническия 
Комитет на IFAC  “Linear Control Systems”. Член е на Съюза по автоматика и информатика 
(САИ). За контакти: тел. 965 2454; email: kish@tu-sofia.bg  

Асистенти по дисциплината са:  
• гл.ас. д-р Теофана Пулева с научна специалност 02.21.01 “Теория на автоматичното 
управление”.Член е на Съюза по информатика и автоматика.  За контакти: тел. 965 2526, email: 
tpuleva@tu-sofia.bg  
• гл.ас. д-р Александър Ищев с научна специалност 02.21.01 “Теория на автоматичното 
управление”.Член е на Съюза по информатика и автоматика.  За контакти: тел. 965 2420, email: 
ichtev@tu-sofia.bg  

4.2 Информационни ресурси: 
Основна литература 

1. Ищев, К. Теория на автоматичното  управление. Кинг, 2000.  
2. Ищев, Ал., Т. Пулева. Ръководство за лабораторни упражнения по теория на управлението 

(част1), ТУ-София, 2005. 
3. MATLAB, High-Performance Numeric Computation and Visualization Software. User's Guide. 

The MathWorks, Inc., Natick, Mass.,1993 -… 
4. SIMULINK - Dynamic System Simulation Software. User's Guide. The MathWorks, Inc., 

Natick, Mass., 1993 -….. 
5. Control Systems Toolbox. User's Guide. The MathWorks, Inc., Natick, Mass., 1992 -….. 

Допълнителна литература  
1. Ищев, К. Теория на управлението (част1). Деликом, 2002, 2004. 
2. Ищев, Ал. Теория на автоматичното регулиране и  управление (теория, решени примери и 

задачи). ТУ-София, 2006. 
3. John Van de Vegte, Feedback control systems. Prentice - Hall, 1994. 
  
 
 
 



 

 

WWW адреси: 
Обучение по теория на автоматичното управление 

Stanford University, Information systems lab http://www-
isl.stanford.edu/courses.html  

Imperial College, London, Faculty of Engineering: 
Department of Electrical and Electronic Engineering, 
Research: Control and Power. 

http://www3.imperial.ac.uk/contr
olandpower/education/undergrad_c
ourses 

University of Bristol http://www.men.bris.ac.uk/learn
ing/units.html 

CONTROL and DYNAMICAL SYSTEMS - California 
Institute of Technology 

http://www.cds.caltech.edu/academics/
courses/ 

The University of Sheffield, Automatic Control and 
Systems Engineering 

http://www.shef.ac.uk/acse/prospectiv
eug/courses/systemscontrol 

Научни изследвания в областта на теория на автоматичното управление 
Boston University, Intelligent Mechatronics (Robotics) Lab http://robotics.bu.edu/ 
Centre national de la recherché scientifique,  Laboratory 
for analysis and architecture of systems  

http://www2.laas.fr/laasve/index.htm 

University of Technology Aachen, Institut für 
regelungstechnik 

http://www.irt.rwth-
aachen.de/typo3/index.php?i
d=29&L=0 

Technical University – Delft, Delft Center for Systems and 
Control 

http://www.dcsc.tudelft.nl/ 

 
 
 
4.3 Материални ресурси:  
 Лекционната зала е с възможност за ползване на мултимедия. Лабораторията е 
компютърен клас със съответен учебен софтуер и възможности за самостоятелно работно място 
за всеки студент. 

 

5. СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ 

5.1 Форма и начин за оценяване 
Системата за оценяване има за цел да повиши мотивацията на студентите за придобиване 

на трайни знания по теорията и умения за решаване на задачи. Постигането на тази цел се 
контролира чрез оценка, която се формира от две съставки: писмен изпит с коефициент на 
тежест 0,8 и оценката от лабораторните упражнения с коефициент на тежест 0,2. 

Оценката от лабораторните упражнения (от 0 до 6 точки) се формира на базата на: 
• предварителната теоретична подготовка на студента към всяко от упражненията -1 точка; 
• аналитичните решения на индивидуалните варианти към тях – 1 точка; 
• изпълнението на заданията през време на упражненията – 1 точка; 
• пълнотата и качеството на протоколите – 1 точка; 
• тяхната защита – 2 точки. 

Редовните, поправителните и ликвидационните изпити се провеждат в съответните 
сесии, обявявани в Графика на учебния процес. Задават се до 4 обобщаващи примера (задачи 
или въпроси), с които се обхваща целият учебен материал. Разрешава се ползване на литература, 
но не се разрешава никаква комуникация между студентите (разговор, предаване на записки по 
лекциите, учебници, калкулатори и т.н.). Времето (2 академични часа) е достатъчно за спокойно 
изпълняване на заданието при предварително усвояване на теоретичния материал и е напълно 
недостатъчно, ако се разчита съответните въпроси се прочетат в момента! 

 



 

 

5.2 Изисквания за формиране на оценките по шестобалната скала. 
Формиране на оценка от изпит. За всеки решен без груби грешки пример се дават до 6 

точки. Точките може да се увеличат при прецизно решаване на някой от конкретните примери, 
за което е необходимо задълбочено познаване на теорията - напр. при обоснован избор на 
критерий за устойчивост, при компетентно използване на алтернативни походи за оценка на 
показателите на качеството, при достатъчно точен синтез по ЛАЧХ и др. Обратно – при 
принципни грешки се дават отрицателен брой точки, т.е. не се стимулира налучкване на 
решението, както и общи приказки по въпроса (напр. преписани от учебника или от лекциите). 
Точките се сумират и се делят на броя на примерите. Полученият резултат е окончателната 
оценка за съответния изпит и е в границите от 0 до 6 точки. 

Формирането на оценка от лабораторните упражнения е пояснено в т.5.1. 

 

5.3 Схема за образуване на крайната оценка в съответствие с т.5.1 и т.5.2. 
 Компонент Коефициент 

на тежест 
Пример 1 Пример  2 

1 Лабораторни упражнения 0,20 3 ×0,2 = 0,6 6 ×  0,2 = 1,2 
2 Писмен изпит 0,80 6 ×  0,8= 4,8 3×  0,8 = 2,4 
 Крайна оценка:  Σ = 5,4 ≈5,00 Σ = 3,6≈4,00 

 
 

СЪСТАВИЛ: .................................... 
(проф. дтн Камен Ищев) 

 

Програмата е обсъдена и приета от Катедрения съвет на катедра “Системи и Управление” – 
(Протокол Nо.12/15.06.2006 год.). 

 
РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА:........................................ 

(доц. д-р Емил Гарипов) 
 

 
Учебната програма е приета от ФС на ТФ (Протокол №          ) 


