
ОБЩО УНИВЕРСИТЕТСКА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА 
 

В началото на 2012 година в Технически университет – Варна се създаде общо 
университетска лаборатория по Електроника. Тя е изградена в лаборатория 606 ЕФ 
от колектив на катедра „Електронна Техника и Микроелектроника”: доц. д-р инж. 
Венцислав Вълчев, гл. ас. д-р Емилиян Беков, ас. Ангел Маринов. Основната цел на 
лабораторията е повишаване качеството на учебния процес и модернизиране на 
провеждането на лабораторните упражненията по дисциплините Електроника и 
Електротехника на студентите от ТУ-Варна. В лабораторията се провежда базово 
обучение на различните технически специалности в ОКС „Бакалавър” и ОКС 
„Магистър”, както за редовно така и за задочно обучение, включително и обучение 
на английски език. Лабораторията разполага с 18 работни места, оборудвани със 
съвременна измервателна и компютърна техника, както и с разнообразни 
лабораторни постановки.  

 

 
 
 
Методологията на провеждане на лабораторните упражнения включва: запознаване с 
принципа на работа на разглеждания елемент, схема или устройство; разясняване на 
основни характеристики, параметри; предназначение и приложение; симулиране на 
основните режими на работа и получаване на изходните характеристики в режим 
“програмен осцилоскоп”; синтезиране на принципна електрическа схема на реален 
макет; захранване на схемата; задаване на входни сигнали от функционален генератор; 
измерване на токове и напрежения; получаване опитни резултати; прехвърляне на 
данните в персонален компютър; анализ на получените резултати, съпоставяне на 
теоретични, симулационни и експериментални резултати; формулиране на изводи; 
оформяне на протокол. 



Лабораторните упражнения се 
провеждат на базата на съвременни 
развойни и демонстрационни среди на 
водещи фирми в областта на 
електрониката – Microchip, Texas 
Instrument, Altera и др. Част от 
оборудването е получено, като дарения 
от водещите производители. 
Предоставена е литература за 
провеждане на обучението. 
Лабораторните упражнения включват: 

работа с измервателна апаратура – мултицети, токови клещи, ватмери, генератори, 
осцилографи и др.; изследване на електронни компоненти - диоди, ценерови диоди, 
светодиоди, транзистори, тиристори, оптрони и др.;  изследване на операционни 
усилватели – инвертиращ, неинвертиращ, компаратор, суматор, интегратор,  
диференциатор, диференциален усилвател и активни филтри; цифрова схемотехника - 
булеви логики, тригери, броячи, дешифратори; базови сведения за микропроцесорни 
системи; изследване на изправители – еднофазни и трифазни, управляеми и 
неуправляеми; изследване на стабилизатори; изследване на инвертори; управление на 
двигатели и др.  

Измервателната техника позволява на студентите да прехвърлят посредством USB 
получените резултати от измерванията на компютър и да ги използват за оформяне на 
опитните резултати. Използват се специализирани цифрови осцилоскопи на водеща в 
областта компания Tektronix. За измерване на ток, напрежение, температура, 
съпротивление, капацитет и др. се използват мултицети, токови клещи и ватмери на 
фирмата V&A. Входните сигнали се генерират от многофункционален генератор. 
Използват се специализирани захранващи многофункционални блокове.  

Съвременните компютърни 
конфигурации на Hewlett Packard 
използвани заедно със специали-
зираната измервателна техника 
позволяват на преподавателят да 
демонстрира на студентите: принципа 
на работа на разглежданото схемно 
решение; основните характеристики и 
параметри; симулация на работата на 
схемата;  синтезирането на реалната 
експериментална постановка; да 
визуализира получените реални изходни характеристики; да демонстрира примерен 
анализ на теоретичните,симулационните и експерименталните резултати; да задава 
индивидуални задачи на студентите; да контролира изпълнението на лабораторното 
упражнение.  

За симулация се използват безвъзмездно предоставени софтуерни версии от водещи 
производители, както и студентски версии на различни програмни продукти. 
Използвани са също и  университетските лицензи за Windows и MS Office. 

В своето същество лабораторията дава отлични възможности за реализиране на 
обучението по базова Електроника на изключително високо технологично ниво, 
гарантирано от модерните лабораторните постановки, измервателната и компютърната 
техника. Оборудването в лабораторията позволява и водене на специализирани курсове 



по аналогова, цифрова и микропроцесорна техника в редица специализации на ОКС 
„Магистър”.  
 


