
ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКА ЛАБОРАТОРИЯ ПО “МЕХАТРОНИКА” 
         

Общоуниверситетската лаборатория по “Мехатроника” е открита на 10.12.2008 
г. Тя е създадена с активното участие на катедра „Автоматизация на производството”, 
която предоставя съществена част от техническото оборудване. Ръководител на 
лабораторията е инж. Любомир Алексиев (до тогава – инженер на катедра 
„Автоматизация на производството”).   

Целта на лабораторията е подготовката на високо квалифицирани кадри за 
промишлеността, способни да проектират, изграждат и поддържат мехатронни системи 
за управление, базирани на програмируеми логически контролери.  

Лабораторията е оборудвана с модел на автоматизирана поточна линия, съставена 
от пет работни станции MPS-205 Mechatronics, които осигуряват технологичните 
операции подаване, тестване, сглобяване, пресоване и сортиране. 

Програмируемите логически контролери са представени от следните фирми: 
SIEMENS: 
 LOGO! – програмируеми релета 
 Simatic S7-200 – контролери за микроавтоматизация 
 Simatic S7-300 – контролери за промишлена автоматизация 
FESTO: 
 FEC Standart FC 640 
Moeller: 
 EASY 822 – програмируеми релета 

Човеко-машинният интерфейс е представен от операторските панели на фирма 
SIEMENS: TD 200 – текстов панел, OP 77 –  графичен панел, TP 177 –  сензорен (Touch) 
панел. 

Управлението на електрозадвижвания е представено от честотните инвертори на 
фирмите: 

SIEMENS: 
 MicroMaster 420 
Moeller: 
 DF-51 

 

 



 

Комуникациите в лабораторията се осъществяват по няколко промишлени 
протокола: ProfiBUS, AS – Interface, Ethernet, EasyNet. 

Лабораторията разполага със следните лицензирани програмни продукти: 
- LogoSoft Comfort; MicroWin; STEP-7 
- WinCC; WinCC Flexible 
- FST; FED Designer 
- FluidSim; Mechatronics Assistant 
- EasySoft 

В лабораторията са монтирани и 4 шкафа за електрообзавеждане и сградна 
автоматизация на фирма Moeller. Лабораторията има 7 компютърни работни места, 5 от 
които са учебни, 1 – преподавателско и 1 – на завеждащия лабораторията. Всички 
работни места са свързани е Internet, а преподавателското е оборудвано с мултимедия.          

 В ОУЛ “Мехатроника” се водят следните занятия: 
 за ОКС „магистър” редовно обучение 

- Програмируеми логически контролери (PLS) –въведение 
- Описание на системи за логическо управление 
- Програмиране на STEP – 7 
- Мрежови протоколи за комуникация 
- Човеко-машинен интерфейс 

 за ОКС „магистър” задочно обучение 
- Програмируеми логически контролери (PLS) –въведение 
- Описание на системи за логическо управление 
- Програмиране на STEP – 7 
- Мрежови протоколи за комуникация 
- Човеко-машинен интерфейс 

 за ОКС „бакалавър” редовно обучение 
- Системи за логическо управление 
- Комуникационни мрежи в системите за управление 
- Микрокомпютърно управление на електрозадвижвания 
- Учебна практика 
- Електронни и микропроцесорни системи за управление на производствени агрегати 
- Корабни електронни и микропроцесорни системи 

 за ОКС „бакалавър” задочно обучение 
- Системи за логическо управление 
- Комуникационни мрежи в системите за управление 
- Микрокомпютърно управление на електрозадвижвания 



 за ОКС „професионален бакалавър” редовно обучение 
- Учебна практика – 2 

Съвместно с катедра ЕСЕО са разработени и включени в учебния процес цикъл 
упражнения на базата на EASY контролери на фирма Moeller. 

Лабораторията ще обезпечи и голяма част от лабораторните упражнения на 
новата специалност „Роботика и мехатроника“ към катедра „Автоматизация на 
производството”, приемът за която ще бъде реализиран от учебната 2012/2013г. 

 

 
 

Клуба по роботика и мехатроника 
 
 Освен за лабораторни упражнения, материалната база на лабораторията се 
ползва от докторанти и дипломанти (в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”). Ежегодно 
се организират посещения на лабораторията от ученици на Варненските средни 
училища. Възможностите на лабораторията са демонстрирани пред гости от сродни 
университети от страната и чужбина (Ирландия, Германия, Русия, Украйна,Турция, 
Индия). 

ОУЛ „Мехатроника” активно участва в ежегодното провеждане на Деня на 
роботиката, съвместно с катедра „Автоматизация на производството”. Към 
лабораторията е създаден студентски клуб по роботика и мехатроника, целящ да 
подпомогне развитието на младите специалисти в тази област. 
 


