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1. Усилватели с ОУ. Схемотехника - инвертиращи, неинвертиращи, диференциални, 
сумиращи, повторители и променливотокови. Инструментални усилватели.

2. Системи за автоматизирано проектиране на електронни устройства. Средства за въвеждане 
на схема. Библиотеки на елементите. Проектиране на печатни платки. Възможности за 
разполагане и опроводяване. Корпуси и отпечатъци. Технологични нива на сложност за 
печатни платки.

3. Токоизправители. Общи сведения. Класификация. Параметри. Еднофазен двуполупериоден 
ТИ със средна точка. Еднофазен мостови ТИ. Трифазен еднополупериоден ТИ. Трифазен 
мостови ТИ. Работа на токоизправителите при активно-индуктивен товар (RL) - Еднофазен 
еднополупериоден ТИ. Еднофазен двуполупериоден ТИ. Трифазен еднополупериоден ТИ. 
Трифазен мостови ТИ.

4. Импулсни стабилизатори на напрежение и ток. Еднотактни импулсни стабилизатори. Прави 
и обратни импулсни преобразуватели. Двутактни импулсни стабилизатори. Импулсни 
захранващи блокове.

5. Микропроцесорни системи -  същност, основна блоково-функционална схема, видове. 
Вградени системи. Сравнителна характеристика на вградени системи и компютърни 
системи с общо предназначение.

6. Общи принципи при проектирането и изграждането на микропроцесорни системи -  
сигнали, магистрали, времеви съотношения, формиране и декодиране на адресното 
пространство. Микроконтролери.

7. Програмиране на вградени системи. Езици за програмиране Асемблер и C/C++, предимства 
и недостатъци, критерии за избор. Етапи при създаването на програмно осигуряване. 
Развойни среди и развойни средства. Тестване и настройка на програмите.

8. Комуникационни интерфейси в микропроцесорните системи. Основни електрически, 
конструктивни и протоколни характеристики на RS232, RS485, I2C, SPI, USB и CAN. 
Области на приложение.

9. Сензори за измерване на температура. Терморезистивни метални сензори. Терморезистивни 
полупроводникови сензори. Термоелектрични сензори. Принцип на действие, основни 
свойства и разновидности, приложение. Измервателни вериги.

10. Резистивни сензори. Потенциометрични сензори. Терморезистивни метални сензори. 
Тензорезистивни метални сензори. Пиезорезистивни сензори. Принцип на действие, 
основни свойства и разновидности, приложение. Измервателни вериги.-



11. Механичен и електрически монтаж. Обемен, печатен и повърхностен монтаж. Многослойни 
печатни платки. Условия за оптимално разполагане на печатните проводници. Критерии за 
оптималност на печатните платки. Контакта и контактни възли в ЕА.

12. Надеждност на електронната апаратура. Основни свойства и определения. Резервиране. 
Изпитвания на надеждност. Техническа диагностика. Основни свойства и определения. 
Диагностични системи и технически средства за диагностика.

13. Време-честотни преобразувания за дискретни сигнали (преобразуване на Фурие, дискретно 
преобразуване на Фурие, бързо преобразуване на Фурие, обратни преобразувания) -  
предназначение, основни особености на спектрите на дискретните сигнали. Свойства на 
преобразуването на Фурие.

14. Структури на цифрови филтри (преки форми, каскадна и паралелна форма, решетъчни 
структури, реализация на КИХ филтри посредством бърза конволюция). Методи за 
проектиране на цифрови филтри, особености и ограничения при синтеза на КИХ и БИХ 
филтри. Влияние на ограничената разрядност на думата при практическа реализация на 
цифрови филтри в микропроцесорни системи.

15. Биомедицински сигнали - видове, основни характеристики. Блоково-функционална схема за 
регистриране и обработка на биомедицински сигнали.

16. ЕКГ сигнали и отвеждания. Електрическа ос на сърцето. ЕКГ усилватели и управление на 
десен крак. ЕКГ филтри. Регистрация и обработка на ЕКГ сигнали.

17. Откриване на ОЛБ комплекси в ЕКГ сигнал. Методи за анализ на ЕКГ сигнали и 
класификация на сърдечния ритъм.

18. Пациентни монитори - вълни и цифрова информация. Опции при пациентни монитори - 
ЕКГ, кръвно налягане и сатурация. Видове аларми, трендове и запис на събития.

19. Електроенцефалографски сигнал (ЕЕГ). Регистриране. Методи за спектрален анализ на ЕЕГ 
сигнали. Разпознаване и автоматично сегментиране на състояния.

20. Евокирани потенциали. Стимулиране и регистриране. Статистическа обработка и анализ. 
Елиминиране на смущения и артефакти.

21. Рентгенова техника - общи сведения. Рентгенова тръба. Рентгенови детектори.
22. Компютърна томография - общи сведения и поколения. Преобразование на Радон. Теорема 

на Фурие за сеченията. Алгебрични и аналитични методи за реконструиране на 
изображенията.

23. Нуклеарна медицина - общи сведения. Устройство на гама камера. Устройство на ПЕТ 
скенер. Формиране на изображение.

24. Ултразвукова медицинска техника. Режими на работа. Ултразвукови трансдюсери. ЗД и 4Д 
ултразвукова техника. Области на приложение.

25. Ядреномагнитен резонанс - общи сведения. Формиране на сигнал в изследваните обекти. 
Информационни параметри. Пространствено кодиране и получаване на изображенията.
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Теми за подготовка за тест

1. Елементи, изграждащи конструкцията на апаратурите. Класификация на градивните 
елементи. Номинални стойности и измерени стойности на параметрите, допустими 
отклонения от номиналната стойност. Резистори - класификация, основни параметри, 
конструкция и характеристики. Нелинейни полупроводникови резистори.

2. Кондензатори. Класификация, основни параметри и характеристики на кондензаторите и на 
диелектриците, използвани за тяхното производство. Конструкция на кондензаторите с 
постоянен капацитет (с органичен, неорганичен и окисен диелектрик). Полупроменливи и 
променливи кондензатори (с твърд и газообразен диелектрик).

3. Бобини. Класификация, основни параметри и характеристики. Конструкция и оразмеряване 
на бобини без феро-магнитна сърцевина. Конструкция и оразмеряване на бобини с 
феромагнитна сърцевина. Материали за магнитопроводи. Работа на бобините при високи 
честоти -  скин ефект и ефект на близост. Екраниране.

4. Функционални електронни устройства. Кварцови резонатори. Устройства с повърхностни 
акустични вълни. Класификация, конструктивни особености, основни параметри и 
характеристики, заместващи схеми. Особености в конструкцията на интегралните схеми. 
Контакти. Класификация, основни параметри и характеристики. Конструкция на контактите 
и контактните възли. Материали за контактни повърхности и гъвкави детайли.

5. Енергийни зони в полупроводниците. Видове полупроводници. Носители на заряд. 
Движение на токоносители. Ток в полупроводника. P-N преход в равновесно и в 
неравновесно състояние. Инжекция и екстракция на токоносители. Преход Метал- 
Полупроводник. V-А характеристика на идеален и реален диод. Видове пробиви. 
Капацитети на диода. Работа на диода в импулсен режим и при синусоидални напрежения. 
Видове диоди. Особености, характеристики и приложение.

6. Биполярен транзистор. Конструктивни особености. Режими на работа. Схеми на свързване. 
Принцип на действие на биполярния транзистор. Движение на токоносители. Коефициенти. 
Статични характеристики на биполярния транзистор при схеми ОБ и ОЕ. Зависимост на 
статичните характеристики от температурата. Работа на транзистора при повишени честоти. 
Гранични честоти и параметри. Динамичен режим на работа на биполярния транзистор. 
Схема. Динамични характеристики и параметри. Работа на транзистора в ключов режим. 
Ключ с ОЕ. Преходни процеси при превключване. Ключ с ОБ.

7. Динистори и тиристори. Основни зависимости. V-А характеристики. Приложение. 
Динамични параметри на тиристора. Симетричен тиристор. Структура. V-A 
характеристика. Приложение.

8. Униполярни (полеви) транзистори с управляващ P-N преход. Принцип на действие 
Основни. параметри. Статични характеристики. MOS транзистори. Статични 
характеристики и принцип на действие. Видове MOS структури. IGBT транзистори. 
Структура и еквивалентна схема. Основни характеристики и параметри.

9. Оптоелектронни елементи. Полупроводникови излъчватели на светлина. Параметри и 
характеристики. Полупроводникови фотоприемници. Оптрони. Характеристики, параметри 
и приложение.

10. Аналогови интегрални схеми. Класификация. Основни елементи в аналоговите интегрални 
схеми. Операционни усилватели. Характеристики и параметри. Цифрови интегрални схеми. 
TTL логически елементи. Входно изходни параметри.

11. Маломощни мрежови трансформатори. Основни зависимости. Технология на производство. 
Конструкция и оразмеряване на магнитопровода и намотките на маломощните мрежови 
трансформатори.

12. Нискочестотни трансформатори. Класификация, основни параметри и характеристики, 
заместващи схеми на ниско-честотните трансформатори. Конструкция и оразмеряване на 
магнитопровода и намотките на нискочестотни трансформатори.

13. Импулсни трансформатори. Основни параметри и характеристики, заместващи схеми на 
импулсните трансформатори. Вихрови параметри. Конструкция и оразмеряване на 
магнитопровода и намотките.



14. Монтажни процеси, използувани при производството на електронна апаратура. Особености 
на механичния и елек-трическия монтаж. Обемен, печатен и повърхностен монтаж. 
Проектиране на печатни платки.

15. Надеждност на апаратурите. Показатели за надеждност на електронните изделия.
16. Модели на електронни компоненти. Видове модели на ЕК. Линеен високочестотен модел на 

биполярен транзистор - еквивалентна схема. Линеен модел на униполярен транзистор - 
еквивалентна схема. Линеен макромодел на операционен усилвател.

17. Аналогов симулатор PSPICE - основни анализи: Постояннотоков (DC), променливотоков 
(АС) и временен анализ (TRAN).

18. Предавателни функции на активни филтри от първи и втори ред.
19. Кодиране на числа. Десетичен, двоичен, шестнадесетичен, двоично-десетичен код. 

Кодиране на цели числа със знак. Специални кодове (на Грей, на Джонсън, унитарен код).
20. Логически операции, уравнения, минимизиране. Основни логически вентили - дефиниции, 

означения, таблици на истинност. Цифрови импулси.
21. Комбинационни логически схеми (дешифратор, мултиплексор, преобразувател на код, 

цифров компаратор, аритметични схеми) -  дефиниции, означения, таблици на истинност.
22. Цифрови устройства с памет. Тригери -  разновидности, действие, таблици на истинност. 

Броячи - синхронни и синхронни броячи, броячи с произволен модул на делене. Синхронно 
и асинхронно установяване и нулиране на броячите. Регистри -  преместващи и за данни.

23. Мултивибратори. Моностабилни (чакащи) и астабилни (автогенериращи) мултивибратори 
- особености, примери с логически елементи и в интегрално изпълнение. Детектор на фронт 
без RC елементи. Интегрални мултивибратори (таймер 555).

24. Система за автоматизирано проектиране на електронни устройства OrCAD 10.5 - въвеждане 
на схема, създаване на печатна платка, работа с библиотеките -  слоеве, символи, 
отпечатъци, печатни проводници. Връзки между програмните части, мерни единици и 
преобразуването им.

25. Обратни връзки. Основни сведения. Видове обратни връзки. Влияние на обратните връзки 
върху качествените показатели на усилвателите.

26. Усилвателно стъпало в схема на свързване ОЕ. Постояннотоков режим -  температурна 
стабилизация. RC усилвателно стъпало на променливо напрежение.

27. RC усилвателно стъпало в схема на свързване общ колектор и общ дрейн.
28. Операционни усилватели. Основни сведения. Параметри и характеристики. Захранвания и 

защити на операционни усилватели.
29. Ограничители на напрежения. Компаратори.
30. Усилватели на мощност
31. Филтри
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