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Лаборатория L1S1: Дизайн, виртуално и физическо валидиране 
на мехатронни системи 
ръководител: проф. дн инж. Георги Тодоров
Секция S1 извършва изследвания, свързани с интегрираното констру-
иране и инженерните методи, ползващи физическо и виртуално про-
тотипиране в процеса на проектиране на продуктите. Проектната дей-
ност е ориентирана към решаване на мултидисциплинарни инженерни 
проблеми и интегриране на различните концепции за системи за кон-
трол. Секцията разполага със следното оборудване:

  Специализиран софтуер за мултифизични инженерни анализи 
ANSYS Multiphysics 19R3 – използван за провеждане на инже-
нерни анализи на различни мехатронни изделия. 

 Термофлуиден (мултифизичен) анализ на охлаждане 
на автоможилен двигател

 Комплекс за физическо валидиране на мехатронни системи, 
подложени на механични въздействия – стендове и уреди за 
провеждане на изпитвания на ударни натоварвания. 
�Комплекс за физическо валидиране на мехатронни и трибо-

технически системи, подложени на въздействия на работната 
среда – набор от стендове и уреди за определяне влиянието 
на работната среда (температура, замърсяване, UV радиация), 
както и за измерване на триботехнически параметри. 



Комплекс за физическо валидиране на мехатронни 
и триботехнически системи

  Вискоскоростна камера – използва се за регистриране на бър-
зо протичащи процеси, включително и като уред за регистри-
ране при извършване на тестове при ударни натоварвания.

Лаборатория L1S2: 3D/CAD/CAM технологии за имплантологията 
ръководител:  доц. дн Николай Николов
Секция S2 извършва изследвания, свързани с методи и технологии за 
създаване на персонализирани импланти с перфектно пасващи по-
върхности с ендплейтове, което осигурява по-добра носеща повърх-
ност и намаляване на усложненията: дислокация на импланта, смач-
кване на прешленното тяло и др. Секцията разполага с:

�Система за навигиране и планиране при поставяне на имплан-
ти – използва се по време на дейностите по планиране на хи-
рургични интервенции и същинското изпълнение в етапа на  ин-
теграция на персонализирани импланти.

 Система за навигиране и планиране при поставяне 
на импланти BRAIN LAB – CIRQ

 



Биопринтер QUALUP QU3

 Биопринтер – използва се в дейностите по 3D изграждане на 
персонализирани импланти от биосъвмеситими материали и 
модели за планиране на хирургически операции.

Лаборатория L1S3: Дигитални производства и виртуални 
фабрики 
ръководител: доц. д-р инж. Константин Камберов
Секция S3 извършва изследвания, свързани пряко с концепцията за „Ин-
дустрия 4.0“. Развиват се нови методи за 3D дигитализация и интеграция 
на виртуални фабрики; подходи за локационно разполагане и определя-
не на оптимални параметри, представляваща прехода от виртуалното 
прототипиране към физическата реализация и технологична последо-
вателност за конкретното определяне на капацитетни и комуникационни 
параметри на производствено оборудване. Секцията разполага с:

 Роботизирана система за изследване и демонстрация на процес-
на оптимизация – дава възможност за съвместяване на техноло-
гиите за отнемане и добавяне на материал без пребазиране.

 Процесна камера за изграждане на покрития – надграждане на 
линия за йонно азотиране, което дава възможност за изгражда-
не на DLC покрития.



 Сканираща система за фабрични конструкции и помещения – 
използва се за сканиране на производствени помещения с цел 
планиране, симулация и оптимално локационно разполагане 
на оборудването.

L2S1: НаноБиоЛаб
ръководител: проф. д-р Марин Христов
Лабораторията извършва изследвания и разработки по най-модер-
ните направления в т.нар. „Индустрия 4.0“ – развитие на технологии, 
устройства, сензори и взаимодействието по между им. Потенциални 
партньори и клиенти на лабораторията могат да бъдат научноизследо-
вателски институции и групи в съответните области, а също и предста-
вители на индустрията и бизнеса. Работните теми на лабораторията 
имат или директно, или индиректно приложение в различните области 
на техниката и бита. Секцията разполага със следното специализира-
но научноизследователско оборудване, доставено по проекта: 
• сива кутия за пробинг станция; 
• тестер за шириколентови радио комуникации CMW; 
• мрежов анализатор; 
• механичен комплект за калибриране; 
• UV-NIR микроскопска камера; 
• CCD цветна цифрова камера с Vis филтри.

L2S2: Микро/нано асемблиране и микрокорпусиране 
ръководител: проф. д-р Валентин Видеков
Лабораторията извършва монтаж на полупроводникови кристали и кор-
пусирани микрочипове за  микромодули с приложение в мехатронника-
та и други системи. За целта се извършват  изследвания  на различни 
покрития и наноманериали върху гъвкави, твърди и тримерни подлож-
ки с цел подобряване възможностите за монтаж чрез използване на 
лепила, припои, пасти, ултразвук и други методи. Секцията разполага 
със специализирано научноизследователско оборудване:

Die Bonder T-3002-PRO
Жичен бондер серия 5600 фирма  F&S Bondtec



L2S3: Биомедицински мехатронни и телеметрични системи 
ръководител: проф. дтн инж. Иво Илиев
Лабораторията e специализирана в провеждането на изследвания и 
разработки на високотехнологично електронно медицинско оборудва-
не. Потенциални партньори и клиенти на лабораторията могат да бъдат 
научноизследователски колективи в страната и чужбина със сходни на-
учни интереси, производители на медицинска техника, здравни заведе-
ния, държавни, обществени и частни структури, ангажирани с предоста-
вянето на медицински грижи и социален патронаж. Лабораторията е в 
процес на оборудване с прецизна измервателна техника за извършване 
на развойна дейност, както и за услуги, свързани с тестване и диагности-
ка ма медицински апарати и изделия: 
• цифров осцилоскоп 1Ghz, 4 канала, sample rate 5 Gs/s; 
• спектрален анализатор 9KHz-6.2GHz, честотна лента 40 MHz; 
• логически анализатор за разнотипни интерфейсни шини; 
• манекен за сърдечна стимулация + CPR монитор и аксесоари.

L3S1: Проектиране, синтез и изпитване на вибро- и шумозащитни 
системи 
ръководител: проф. д-р инж. Михаил Тодоров
Екипът извършва изследвания в областта на мехатронни техноло-
гии за вибро- и шумозащита, с основно приложение в транспортната 
наземна и авиационна техника (с акцент – безпилотни летателни 
апарати), както и тяхното приложение при ветрогенератори. Спе-
циализираното научноизследователско оборудване към лаборато-
рията включва: 

 Безжична измервателна система за сили и моменти на ATI  
Industrial Automation, Inc.; 
�Специализирана система за измерване на флуидни потоци със 

софтуерно обезпечаване Dantec Dynamics. 



 Лаборатория L3S2: Мехатронни системи за защита и акумулиране 
на енергия от вибрации и шум 
ръководител: проф. дн инж. Иван Кралов

Лабораторията извършва 
изследвания на мехатронни 
системи за защита и акуму-
лиране на енергия от вибра-
ции и акустичен шум. Потен-
циални партньори и клиенти 
на лабораторията могат да 
бъдат научноизследовател-
ски колективи в страната и 
чужбина със сходни научни 
интереси, както и производи-
тели на: системи за активна и 
пасивна защита от вибрации 
и акустичен шум; материали, 
използвани за генериране на 
ел. енергия от вибрации и 
акустичен шум; конструкции, 
използвани за генериране на 

ел. енергия от вибрации и акустичен шум и др. Специализираното на-
учноизследователско оборудване включва: 
• специализиран мобилен шумомер със софтуер и калибратори; 
•  специализирана многоканална цифрова измервателна система с 

аксесоари; 
•  специализирана многоканална цифрова измервателна система с 

аксесоари 2; 
• електродинамична система за вибрационни изследвания;  
• специализирана система за безконтактно измерване на вибрации; 
•  специализиран софтуер за симулационно моделиране на акустични 

потоци и мултифизични анализи /COMSOL Multiphysics®; 
•  специализиран софтуер за мултифизични анализи /ANSYS Academic 

Multiphysics Campus Solution/.



L4S1: Мехатронни технологии за зелен транспорт
ръководител: доц. д-р Пламен Пунов
Лабораторията извършва изследвания върху екологичните проблеми на 
двигателите с вътрешно горене и съвременни мехатронни технологии 
за намаляване на замърсяването на околната среда. Изследванията са 
базирани на математично моделиране на горивния процес и образува-
нето на токсични компоненти в отработените газове както и на експери-
ментално изследване в стендови и реални експлоатационни условия. 
Специализираното научноизследователско оборудване включва: 
•  натоварваща система за измерване на мощност на двигатели с 

вътрешно горене с мощност 160kW; 
• газоанализатор; 
• димомер; 
• разходомер за гориво; 
• цифрова система за измерване на физични величини; 
• система за управление на ДВГ; 
• система за измерване на налягането в цилиндъра на ДВГ.

L4S2: Моделиране, анализ и синтез на мехатронни системи за же-
лезопътен транспорт 
ръководител: проф. д-р инж. Валери Стоилов
Лабораторията извършва моделиране и анализ на възли и системи за 
нуждите на железопътния транспорт, базирани на метода на крайните 
елементи. Основните научноизследователски направления в лаборато-
рията са насочени към разработка на интелигентни системи за следене 
на основните параметри на контактната мрежа, част от железопътните 
трасета, предназначени за електрически подвижен състав; оптимизация 
на параметрите на подвижния състав с цел намаляване на собствената 
маса; разработка на нови, възстановяване и модернизиране на стендо-
ве и съоръжения, целящи повишаването на надеждността на железо-
пътния транспорт. Специализираното научноизследователско оборуд-
ване включва: комплекс /хардуер/ за статични изпитвания на възли и 
агрегати на жп обекти; преобразуватели за измерване на сила до 10 
kN, 50 kN, 100 kN, 200 kN и до 2MN, от неръждаема стомана, с тензо-
метрична измервателна система и интегриран кабел.



L5S1: Оптични мехатронни технологии 
ръководител: доц. д-р Тодор Петров
Секцията се занимава с изследването на процесите на взаимо-
действие на лазерното лъчение с веществата и с разработката на 
разнообразни микро- и нанотехнологии, базирани на тези взаимо-
действия. Тeзи дейности са свързани с решаване както на чисто на-
учни проблеми на фундаменталната наука, така и на практически 
проблеми, насочени към индустриални приложения. Основната дей-
ност на секцията е изследователската. Изследват се взаимодействи-
ята на лазерното лъчение с различни материали – метали, диелект-
рици, полупроводници и биологични тъкани. Изследва се влиянието 
на режимите на обработка и параметрите на лазера върху крайния 
резултат от процесите и т.н. 

L6S3: Лазерни технологии 
ръководител: проф. дтн инж. Петър Станков

Лабораторията притежава соли-
ден изследователски потенциал 
и опит, изграден в резултат на 
ефективни дълготрайни сътруд-
ничества с водещи европейски 
университети и над 20 между-
народни проекти. Специфич-
но ноу-хау е провеждането на 

измервания с участие на хора в контроли-
рана среда. Изградена е изчислителна ла-
боратория за компютърно симулиране на 
сложни течения в помещения, около сгради 
и човешко тяло. Потенциални партньори и 
клиенти на лабораторията могат да бъдат 
научноизсле дователски колективи в страна-
та и чужбина със сходни научни интереси в 
областта на микроклимата, качество на въз-
духа във вътрешна среда и в околната сре-
да, оценка на въздействието върху здравето, 
комфорта и продуктивността на хората. На 
фигурата е представен топлинен манекен за 
охарактеризиране на топлинното влияние на 
околната среда върху ”стандартен мъж”.

L8S4: Мехатронни системи в силовата електроника 
ръководител: доц. д-р Николай Хинов
Лабораторията извършва изследвания, базирани на методите на ма-
тематично моделиране на: силови електронни преобразуватели, из-
точници и елементи за съхранение на енергия и системи от силови 



електронни преобразуватели с приложение в мехатронни системи. 
Научните изследвания са фокусирани върху оптимизиране и гаранти-
ране на показателите на изхода на електронните преобразуватели в 
най-разнообразни битови и индустриални приложения.

L8S5: Изследване на енергоефективни мехатроннии устройства, 
системи и технологии 
ръководител: проф. дтн Илиана Маринова
Секцията извършва изследвания, свързани пряко с разработване и 
развитие на методи и подходи за оценка, диагностика и мониторинг 
на енергийна ефективност на мехатронни устройства и системи. Дей-
ностите на секцията са насочени към изследване на енергоефективни 
мехатроннии устройства, системи и технологии.

L10S7: Синтез на нови материали и структури за микро- 
и нано- електрониката 
ръководител: доц. д-р Георги Ангелов
Лабораторията извършва изследвания и разработки, свързани със 
синтез и анализ на функционални материали и слоеве, характеризи-
ране, анализ, моделиране, разработване, верифициране и приложе-
ние на поведенчески, формални, физико-технологични, логически, 
схемотехнични, времеви или топологични модели на микро/нанотехно-
логии, елементи, модули, схеми и системи, които са базирани на нови 
материали или са изцяло изградени от нови материали. Потенциални 
партньори и клиенти на лабораторията могат да бъдат научноизследо-
вателски институции и групи в съответните области. 



L11S1: Роботизирани системи за научни цели 
ръководител: проф. д-р инж. Иво Малаков
Секцията извършва научноизследователска дейност свързана с из-
следването на приложението на робототехнически системи за ра-
бота в тежки условия, като фокусът е насочен към инсталации за 
леене под налягане и кокилно леене. Тези технологични процеси 
намират широко приложение в автомобилостроенето, машиностро-
енето, самолетостроенето и др. За изпълнение на научноизследо-
вателска дейност на секция S1 от лаборатория L11 e доставено и 
предстои пускането в експлоатация на специализирана роботизира-
на система за изследване и демонстрация на процесна оптимиза-
ция, показана на фигурите.
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