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СЕКЦИЯ 1 - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА В ПАЗАРНИ
УСЛОВИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГРАФИЧНИЯ ИНТЕРФЕЙС НА MATLAB
ПРИ ПРЕПОДАВАНЕ НА РЕЛЕЙНА ЗАЩИТА
Константин Малчев
Резюме: В статията се описва програмен пакет, използван при преподаване
на учебната дисциплина „Релейна защита”. Описани са програми чрез които
се изследва влиянието на различни параметри върху токовите инверсни
характеристики, импедансните характеристики на дистанционните защити
и др. Моделиран е процесът на работа на дистанционна защита при
възникване на к.с.. Дадена е и програма за изчисляване на настройките на
максимално токова защита и токова отсечка и построяване на съответната
стъпалната характеристика на многостъпална токова отсечка. Всички
програмни модули са реализирани, като е използван потребителския графичен
интерфейс (GUI) от програмната среда MATLAB.
THE USE OF MATLAB’S GRAPHICAL USER INTERFACE IN THE
TEACHING PROCESS OF A “RELAY PROTECTION” SUBJECT
Konstantin Malchev
Abstract: The article presents a program set, used in the teaching process of a
subject called “Relay Protection”. These programs are used to investigate the
influence of different parameters over current inverse characteristics and distance
protections’ impedance characteristics. The process that shows the work of the
distance protection sprang from a short circuit is modeled.
Another program is described, used for calculating the settings of a maximum
current protection. All programs are created with MATLAB’s GUI.
1. Въведение
Преподаването на всяка техническа дисциплина се характеризира с
определяне на областта й на приложение, основните принципи и
характеристики на техническите устройства. Релейната защита има за задача да
сигнализира или изключи ненормален режим на работа на защитаваното
съоръжение. За разделяне на аварийните от нормалните режими на работа е
необходимо:
Ø определяне на параметрите, по които да се различават тези режими;
Ø определяне характеристиката, разделяща областта на аварийните от
нормалните режими;
Ø описване на начина на функциониране на защитата.
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Всички тези елементи определящи работата на релейните защити трябва да
се разглеждат при преподаването на дисциплината „Релейна защита”.
Общо известни са видовете релейни защити, чието название обикновено се
свързва с използвания параметър за индикация на повредата (токови,
напреженови, импедансни и др.). От своя страна всеки тип релейна защита има
характеристика, разделяща зоните на нормална работа от тези на авариен
режим. Тези характеристики имат различна форма и в много случаи зависят не
само от един параметър. Влиянието на тези параметри може да се види чрез
построяването на семейство от характеристики. Показването на това влияние
може да се осъществи много лесно и нагледно ако се използува графичния
интерфейс (Graphical User Interface - GUI ) от програмната среда MATLAB. С
прилагане на графическия интерфейс е възможно много бързо и в реално време
да се демонстрира влиянието на различните параметрите върху изследваната
характеристика на релейната защита.
Определянето на настройките на релейните защити в зависимост от режима
на работа на съоръженията може да се реализира ON-Line, като се използват
възможностите на графичния интерфейс.
Една от най-атрактивните възможности на графичния интерфейс е
наблюдаване на процесите протичащи при функциониране на релейните
защити с удобна за обучавания скорост.
В предлаганата статия се показват резултатите от създадения пакет програми
за:
Ø изследване влиянието на параметрите при различните токови
инверсни времезависими характеристики;
Ø изследване формата и влиянието на параметрите върху
измервателните характеристики на различни дистанционни защити;
Ø моделиране процеса на работа на дистанционна защита при
възникване на к.с.;
Ø определяне настройките на многостъпални токови отсечки.
2. Моделиране на характеристики
Инверсната токова време зависима характеристика t = f ( I ) представлява
зависимостта на времето на заработване в зависимост от големината на тока .
Тези характеристики имат различна степен на стръмност. За семейството
характеристики по стандарта IEE (МЕК) времето на заработване се изчислява с
формулата:
k
T
t с. з ( I * ) = α
⋅ ,
(1-1)
I* − 1 β
където коефициентите α, β, k определят стръмността на токовата време
зависима характеристика и приемат следните стойности.
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α

k

β

Стандартна
инверсна
0.14
0.02
2.97
време
зависима
характеристика SIT /А
Силно
инверсна
време
13.5
1
1.5
зависима характеристика VIT
или LTI /В
Много
силно
инверсна
80
2
0.808
време
зависима
характеристика EIT /С
Разработена е програма за изследване влиянието на параметрите върху
токовите времезависими характеристики по стандарта IEE (МЕК). На Фиг.1 и
Фиг.2 са показани съответно време зависима характеристика EIT и всичките
видове време зависими инверсни характеристики дадени в таблицата по-горе.
Изменението на характеристиката става ON-Line, след въвеждане на два
параметъра – относителната големина на тока ( I s ) и времето ( T ) .

Фиг.2
Фиг.1
На Фиг3 е показана програмата за избор на дистанционна (импедансна)
характеристика. Може да бъде избрана реално съществуваща характеристика на
дистанционна защита на фирмите SIEMENS 7SA**; ABB REL316, AEG PD5**
и кръгова характеристика.

Фиг.3
След избора на съответната защита се отваря меню, характеризиращо
параметрите на използваната импедансна характеристика на съответната
защита. На Фиг.4 и Фиг.5 са показани прозорците, необходими за зареждане на:
• необходимите параметри (импеданси, ъгли и др.) за изчертаване на
импедансната характеристика
9
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• избора

на характеристика (CHARACTERISTIC) или режим (PROCESS).
Стойностите на параметрите на съответната характеристика се въвеждат в
съответните кутии - Фиг.4 и Фиг.5. От режим (CHARACTERISTIC) може да се
избере
режим
на
изчертаване
на
съответната
характеристика
CHARACTERISTIC, както е показано на Фиг.4 или режим PROCESS.

Фиг.4

Фиг.5
10
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При избора на режим PROCESS се зарежда файл от данни за изчислени
стойности на импеданса при к.с. Изчисленията на импеданса са направени на
модел на линия, в който могат да се задават различни видове к.с., влияние на
съпротивлението на дъгата или паралелни линии. В програмата могат да се
зареждат и реални настройки на цифрови защити и с реално заснети данни на
к.с.
3. Моделиране процеса на работа на дистанционна защита при
възникване на к.с.
Функционирането на една едносистемна дистанционна защита протича в
следната последователност. Наличието на повреда в защитавания
електропровод се открива от пусков орган (Start Up), който в разглежданата
програма е с импедансна характеристика. След това се пуска измервателния
орган, който определя зоната на к.с. (Trip Z). В зависимост от зоната на
заработване след определено време се подава сигнал за изключване на
повредата. Зависимостта на времето на изключване от мястото на повредата
(дължината на електропровода) се вижда на стъпалната характеристика - Фиг.9.
Основният прозорец на програмата е показан на Фиг.6. В него се зареждат
параметрите на електропровода (импеданс и дължина), товара по линията и
съпротивлението на дъгата. След натискане на бутона Calculate се изчисляват
пусковата характеристика (STARTER) и първа и втора зона на измервателните
характеристики (TRIPPING ZONE). В полето (TIME DELAY) се зареждат
времената на изключване на съответните зони.
Изчертаването на пусковата характеристика става след натискане на бутона
PLOT. За да се проследи процеса на работа на пусковия орган се зареждат
файловете със стойностите на активното и индуктивното съпротивление,
изчислени предварително от модел за симулиране на различни видове к.с на
електропровод. Моделирането на к.с. на електропровод е реализирано чрез
програмния пакет SIMULINC от програмната среда MATLAB. За да може да се
наблюдава самия процес на функциониране на пусковия орган на
дистанционната защита, всяка точка от стойностите на импеданса се показва на
екрана с регулирано забавяне (0,1-0,3s). След попадане на 4-5 точки от
импеданса в зоната на заработване се формира сигнал за включване на
измервателния орган (Start Up). Процесът, които се наблюдава е показан на
Фиг.7.
Ако се натисне следващия бутон PLOT се проследява процесът на попадане
на к.с. в измервателната зона. На Фиг.8 са показани сигналите за включване на
измервателния орган (Start Up) и сигнала за заработване на съответната
измервателна зона (Trip Z – II).
Стъпалната характеристика (Фиг.9) се появява след натискане на следващия
бутон PLOT. На стъпалната характеристика се показва мястото на к.с.
(дължината на електропровода) и времето за изключването в секунди.
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Фиг.6

Фиг.7
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Ф

Ф

4. Модел за определяне на настройките на максимално токова защита
На Фиг.10 е показан основният прозорец на програмата за изчисляване на
настройките на максимално токова защита. В горната част на прозореца е
дадена частта от електрическата система, състояща се от три подстанции (Sb,
Sb-1 и Sb-2), две линии (Line-1 и Line-2) със съответните прекъсвачи (Pr-1 и Pr2). Захранването е едностранно от подстанция Sb.
13
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В главния прозорец на програмата (Фиг.10) са формирани кутии, в които се
запълват стойностите на номиналното напрежение на системата, мощността на
товара на подстанция 1 и 2 (Sb-1 и Sb-2), параметрите на двата електропровода
(индуктивностите на правата и обратната последователности в относителни
единици и дължината на линията в километри), коефициентите на сигурност и
коефициента на връщане.
С бутона Calc.-I> се пресмята тока на заработване на максимално токовата
защита (МТЗ) – (I>) и коефициента на чувствителност (Sensitive factor) - kч за
първия и втория електропровод по формулите:
k
I >= c I раб .max
kv
kч =

I kc min
I>

(1-2)
(1-3)

където I раб .max е максималния работен ток, I kc min - минималния тока на к.с.
(k ) в края на защитавания електропровод при минимално захранване, kс коефициент на сигурност, kv - коефициент на връщане.
С бутона Calc.-I>> се пресмята тока на заработване на токовата отсечка
(ТО) - I >> за първия и втория електропровод по формулата:
(2)

I >>= kc I вкс.max

(1-4)

При натискане на бутона Plot-I> се изчертава стъпалната характеристика на
МТЗ (Фиг.11), като всяко от стъпалата е с 0,5 s. На характеристиката е показан
и тока на заработване на защитата.
При натискане на бутона Plot-I>> се изчертава тока на к.с. във функцията от
мястото на к.с. по дължината на електропровода - Фиг.12. На тази фигура се
вижда как е определен тока на заработване на ТО.
С бутона PLOT – I>+I>> се построява характеристиката, даваща връзката
между токовете на заработване на МТЗ и ТО и дължината на електропровода
Фиг.13. Както се вижда в близките до захранващата подстанция километри от
електропровода защитата заработва с настройката на ТО, за по-отдалечените
точки на електропровода - с настройката на МТЗ.
При натисне на бутона PLOT – I>>+I>> се изчертават две стъпални
характеристики. Първата стъпална характеристика представлява съчетание на
ТО и МТЗ и е показана на Фиг.14 с червен цвят. Втората стъпална
характеристика е много стъпална ТО и е показана на същата фигура със син
цвят.
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Фи

Фиг.11
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Фиг.12

Фиг.13
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Фиг.14
5. Заключение
1.
2.
3.

4.

[1]
[2]
[3]

[4]

Описани са програмите за моделиране влиянието на параметрите върху
токови времезависими характеристики и на импедансните характеристики.
Моделиран е процеса на функциониране на дистанционна защита.
Направен е модел за определяне на настройките на максимално токова
защита и токова отсечка и се изчертават характеристиките на съответната
многостъпална токова отсечка.
Всички програми са разработени, като е използван графичния интерфейс
(GUI) от програмната среда MATLAB.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГРАФИЧНИЯТ ИНТЕРФЕЙС ПРИ
ПРЕПОДАВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ
Константин Малчев
Резюме: Повишаване качеството на образованието изисква използването
на нови средства с които да се обединят теоретическите знания с
моделирането на излагания материал. Такъв програмен продукт позволяващ в
процеса на преподаване да се анализира в реално време влиянието на
различните
параметри
върху
характеристиките
представлява
потребителския графичен интерфейс (GUI). С помощта на GUI е възможно
да се наблюдават процесите протичащи при моделирането или
експериментални изследвания с удобна за обучаваните скорост.
THE USE OF MATLAB’S GRAPHICAL USER INTERFACE IN THE
TEACHING PROCESS OF TECHNICAL SUBJECTS
Konstantin Malchev
Abstract: The raise of the education’s quality needs new means that will be
responsible for combining the theoretical knowledge with the modeling of the learned
material. A program that is used in the process of teaching for analyzing in a real
time the influence of the different parameters over the characteristics is the GUI.
With its help the modeling processes and the experimental research can be viewed.
1. Въведение
Внедряването на информационните технологии в науката и образованието
става с ускорени темпове. Това позволява да се повиши качеството на
образованието тъй като в процеса на обучение може да се обединят
теоретическите знания с моделирането на излагания материал. Висшето
електротехническо образование трябва да използва тези технологии, като
бъдещите инженери трябва да имат достатъчно пълна информация за
съществуващите програмни продукти, а за някои от тях, достатъчно
задълбочени познания за да могат да ги използват и прилагат на практика.
В учебния процес могат да се използват различни програмни пакети в
зависимост от изучаваната специалност. Програмните пакети условно могат да
се разделят на комерсиални и за научни изследвания. Друго разделяне може да
се извърши по спецификата на изследвания обект. Едно такова условно
разделяне е следното:
– специализирани математически пакети за научни и инженернотехнически изчисления (Mathcad, MatLab, Maple, MuPAD, GNU Octave, Scilab,
Maxima и др.);
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– програми за инженерно моделиране на електромагнитни, топлинни и
механически полета с методите на крайните елементи (ANSYS, ELCUT,
Femlab, FEMM, FlexPDE и др.);
– програми за моделиране на процеси в електрически вериги и мрежи (NI
Multisim, Simulink, EMTP-RV, ATP-EMTP, MicroTran, RTDS Simulator, PSCADEMTDC и др.).
Най-разпространената програма за научни изследвания в университетите е
MATLAB. MATLAB притежава софтуерни структурни библиотеки, модели и
програми. Моделирането и симулирането на реални обекти от
електроенергетиката чрез използване на програмния пакет SIMULINK (The
Power System Block Set) от MATLAB е добре познато и се прилага масово при
разработваните от студентите проекти и дипломни работи. Сравнително малко
познати са възможностите на графичния потребителски интерфейс (gui) поради
което този програмен продукт много рядко се използва при преподаването и
онагледяването на процеси и режими.
Целта на статията е кратко описание на програмния продукт (GUI _
Graphical User Interface) и най-вече областта на неговото приложение.
Кодовете на командите в MATLAB се редактират и изпълняват от
командния интерфейс. За удобство програмния код може да се оформя като mфайл, който да се изпълнява в средата на MATLAB. М-файловете могат да
бъдат реализирани като последователност от команди (процедури) или
„function” – функции с входни и изходни параметри. Когато е необходимо тези
файлове многократно да се изпълняват, то възниква необходимостта от
постоянно редактиране на програмата и новото й стартиране. При други случаи
възниква трудности при многократната промяна на променливите. При
решаването на някои задачи могат да се появят проблеми с визуализацията на
даден процес.
Преодоляване на тези и други проблеми могат да бъдат успешно решени
като се използува графическия потребителски интерфейс (gui).
2. Основни характеристики на GUI
Графическият интерфейс дава възможност на потребителя да използва среда
в която да работи. Тази среда съдържа бутони, бутони с две устойчиви
състояния, списъци, менюта, текстови кутии и т.н., всичките свързани с
потребителя така че той да се съсредоточи върху използването им. Програмите
реализирани с графическия потребителски интерфейс се стартират с мишка
(или клавиатура) и всички gui елементи. Такива входове са познати като
входове за събития и програмите които реагират на събития се наричат
програми управлявани от събития. Има три вида елементи използвани в GUI _
Graphical User Interface:
1. Компоненти. Всеки елемент от MATLAB GUI (бутони, етикети,
информационни кутии и т.н.) е графичен компонент. Типовете
компоненти включват елементи за управление (бутони, информационни
кутии, слайдери и т.н.), статични елементи (рамки и текстови
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стрингове), меню и координатни оси. Графичното управление и
статичните елементи се създават от функции за управление (uicontrol) и
менютата са реализирани от функции подменю (uimenu) и
подконтекстно меню (uicontextmenu). Осите, които се използват да
покажат графичните данни се създават от функция за оси.
2. Форми (figure). Компонентите от GUI трябва да се подредят във форми,
които представляват прозорци на компютърния екран. Празни форми
могат да се създадат с функцията за фигури (function figure) и могат да
се използват за да съдържат различни комбинации от компоненти.
3. Callbacks. Има няколко начина за да се изпълни една операция
(действие) ако потребителя кликне с мишката върху бутона или върху
знак от клавиатурата. Кликването с мишката или натискането на
клавиш е събитие при което програма на MATLAB реализира
определена функция.
Първият етап при използване на графическия интерфейс е оценка на
възможностите на програмния продукт с изискванията при решаване на
дадения проблем или задача.
Вторият етап е създаване на формата на графическия интерфейс и избора и
разполагането на елементите за управление.
Използват се два начина за създаване на формата и елементите за
управление.
- В първия случай формата и елементите за управление се описват в
скрипт-файл „ръчно”, като се използват команди от WARKSPACE (т.е.
използват се команди от операционната среда MATLAB). Въвеждането на всяка
форма и всеки въведен елемент за управление върху нея може да се
визуализира при всяка стъпка в процеса на програмиране. Основната програма
за изчисляване или визуализация използва кода за програмиране в
операционната среда MATLAB във вид на m-файл. Създадения изпълним mфайл се свързва с елемента за управление на събитията. По този начин след
стартиране на файла и използване на бутоните за управление може да се
получат желаните от нас пресмятания и тяхната визуализация.
- Вторият начин за създаване на графичен интерфейс е като се използва
среда за бързо реализиране на GUI чрез панел с инструменти (GUIDE Quick
Start).
Редакторът на графическия потребителски интерфейс (gui) се стартира с
командата GUIDE от командния прозорец или след изпълнение на верига от
команди на главното меню File (Файл) ! New (Нов) ! GUI (графичен интерфейс).
Началното стартово меню (Фиг.1) е съставено от две подменюта:
а) Създаване на ново приложение на графичен интерфейс - Create New
GUI.
б) Отваряне на създаден по-рано потребителски интерфейс - Open Existing
GUI.
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Фиг.1
В прозореца на шаблона (GUIDE Templates) има четири варианта за
проектиране на приложения на графичен интерфейс.
Ø Blank GUI (Defaults) (Празен шаблон-бланка) В празната форма
(Фиг.2) могат да се поставят интерфейсните елементи (uicontrols),
място за графика (axes), главно и падащо меню (Main и Popup Menu).

Фиг.2
Обработката на събитие за всеки елемент става с редактора на
събитията (The Property Inspector). М-файлът описващ създадения
интерфейс може да се изведе с М-file Editor.
Ø GUI with Uicontrols (графичен интерфейс с функции за управление)
– С тази функция се показва готов шаблон съдържаш няколко
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интерфейсни компоненти (прозорец за въвеждане, рамка, бутони и
ключове) (Фиг.3a) Като резултат при работа с този потребителски
интерфейс се извежда произведението на две физически величини плътност и обем като стойностите на тези променливи могат да се
въведат в определени кутии (Фиг.3б). Текста на m-файла и Property
Inspector (Инспектора на свойствата) позволява да се разгледат
основните моменти описващи функционирането на елементите
свързани с програмираните функции. Това приложение се използва
за демонстриране на начина на въвеждане на числовите стойности на
величини - в случая плътност (Density) и обем (Volume). При
натискане на бутона за пресмятане (Calculations) резултатът се
изпраща в кутия с обозначение маса (Mass). В рамка с название
измервателни единици (Units) има бутони с които се избира
системата за измерване на физическите величини (английска – фут
ib, кубически дюйм cu.in) или СИ (килограми – kg, кубически метърcu.m). Изменението на системата за измерване води до изменение на
съдържанието в текстовите кутии.

Фиг.3а)

Фиг.3б)

Ø GUI with Axes and Menu (Интерфейс с координатни оси и меню) В
това меню се дават модели на графики за шест функции, които могат
да се избират от падащо меню на Фиг.4б).
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Фиг.4б)

3. Приложение на графическия интерфейс при преподаването на
релейна защита и други учебни технически дисциплини
GUI е особено подходящ при преподаване и анализирането на влиянието на
различни параметри върху характеристиките. Вместо показването на слайдове,
то използването на графически интерфейс дава възможност много бързо и в
реално време да се демонстрира това влияние. Друга област в която GUI е
незаменимо, това е наблюдаването на процеси протичащи при моделирането.
Възможността за използване на резултатите от моделиране на процеси с други
програмни продукти или експериментални изследвания да могат да се
наблюдават с удобна за обучавания скорост.
Алгоритъм за създаване на потребителски интерфейс
Ø Оценка на възможностите на програмния продукт (GUI) за решаване
на дадения проблем или задача.
Ø Избор на начин на реализиране на потребителския интерфейс:
а)Формата и елементите за управление се описват в скрипт-файл
„ръчно”, като се използват команди от WARKSPACE.
б) Използване на среда за бързо реализиране на GUI чрез панел с
инструменти (GUIDE Quick Start).
[1] Създаване на нова форма на интерфейса или извикване на
съществуваща.
Ø Определяне на елементите, които са необходими при реализирането
на интерфейса и какви функции всеки от тях ще изпълнява. Прави се
груб план на разположението на компонентите върху лист (шаблон).
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Ø Използване на MATLAB инструмент наречен справочник (GUI
Development Environment) за разполагане на компонентите върху
формата (фигурата).
Ø Извикване на редактора за изравняване на елементите за управление
или група от елементи, като се избира метода за изравняване.
Ø Използване на MATLAB инструмент наречен Property Inspector за
да се даде на всеки компонент име (tag) и да се закрепят определени
характеристики към него, такива като цвят, текст който да се
извежда на екрана и т.н.
Ø Извикване на редактора за събитията. За елементите за управление се
написва кода за обработка му, като се написва програма
осъществяваща режим на свързване с всяка callback function.
Ø Записва се формата (фигурата) като файл. Когато фигурата се
запомня върху диска се създават два файла със същото име и
различни разширения. Fig file съдържа пълно описание на
разположението на GUI фигурата (формата) и съответните
компоненти. Промени в този файл могат да стават чрез редактора
Layout Editor. М-файл съдържаш кода зареждащ формата и скелета за
обръщане към всеки от GUI елементите. Програмирането на този
файл може да стане като се използва редактора M-file Editor
4. Заключение
1. Описани са възможностите на потребителския графически интерфейс и са
показани възможните области
2. Даден е алгоритъма за създаване на потребителски интерфейс
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АВТОМАТИЗИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НАСТРОЙКИ НА
ЗАЩИТИ НА ЕЛЕКТРОПРОВОД
Константин Малчев
Резюме: В статията се описват универсални програми, които като
използват информацията от комплексни програми за изчисляване на
електрически режими в електроенергетиката, като ETAP, NEPLAN, могат да
определят настройките на дистанционни и земни релейни защити на
електропровод. Програмните модули са реализирани, като е използван
потребителския графичен интерфейс (GUI) от програмната среда MATLAB.
AUTOMATED CALCULATION OF A LINE PROTECTIONS’ SETTINGS
Konstantin Malchev
Abstract: The article presents a set of universal programs that with the help of the
information of the already created programs for electrical regimes in the Power
Electrical Set like ETAP and NEPLAN can determine the settings of distance and
earth current protections of a line. The program modules are created with
MATLAB’s GUI.
1.Въведение
Съществуват различни програми за моделиране на електромагнитни
преходни процеси, като EMTP (Electromagnetic Transient Program), ATP
(Alternative Transient Program) [8] и големи комплексни програми за
изчисляване на електрически режими в електроенергетиката, като ETAP,
NEPLAN и др. Модулите в тези комплексни програми включват изчисляване на
потокоразпределения, електромагнитни преходни процеси, токове на к.с.,
действие на релейни защити и много други. Само в специализирани програмни
продукти на отделни фирми, като RZ CARLIS съществуват модули за
изчисляване на настройки на релейни защити. Трябва да се има предвид, че
тези програми за изчисляване на настройки на защитите не са универсални и са
свързани с точно определена програма. Представлява интерес създаването на
универсални програми, които като използват информацията от комплексни
програми за изчисляване на електрически режими в електроенергетиката да
определят настройките на релейните.
На електропроводите в мрежи високо напрежение се поставят следните
основни защити срещу междуфазни и еднофазни к.с.:
Ø Дистанционна защита срещу всички междуфазни к.с.
Ø Земна защита срещу к.с. със земя.
При наличие на оптическа връзка по защитавания електропровод, основната
защита е надлъжна диференциална защита, а дистанционната защита се явява
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резервна защита, т.е. във всички случаи е необходимо да бъдат изчислени
настройките на дистанционите и земните защити.
2. Описание на програмата за автоматично изчисляване настройките
на зоните и стъпалата на дистанционна защита
Определянето на настройките на зоните и стъпалата става по формулите
дадени по-долу:
Първа зона:
Z1(φ1) =kс .Zел.1
(1.1)
t1 = 0 s
където:
Z1(φ1) - модул и ъгъл на първа зона;
Zел.1 - импеданс на защитавания електропровод (1);
kс - коефициент на сигурност kс=0,85;
t1 - закъснение на заработване на първа зона.
Втора зона:
Z2(φ2) ≤ kс.(Zел + kр.Z1ел.2)
(1.2)
t2 ≥ t1+ Δt
където:
Z2(φ2) - модул и ъгъл на заработване на втората зона;
Z1ел.2 - импеданс на първа зона на следващия електропровод (2), с която
изчисляваната зона се съгласува;
kр - коефициент на подпора – Това е отношение от тока през следващата
защита (2) и тока през разглежданата защита (1), при к.с. в края на следващия
резервен електропровод (2), с който се прави съгласуването;
kс - коефициент на сигурност; kс =0,85;
t2 - закъснение на заработване на втора зона;
t1 - закъснение на заработване на първа зона на защитата, заедно с
времето на изключване на прекъсвача, на следващия електропровод, с който
разглежданата защита се съгласува.
Δt - стъпало за селективност, необходимо защитата да не изключи с
втората зона при условие, че се налага да изключи първата зона Z1ел.2 на
следващия електропровод;
Коефициентът на подпора при к.с. в края на първата зона Z1ел.2 на
следващия електропровод се определя съгласно:
kp =

I ′к.с.
Iк.с

(1.3)

където:
Iк.с. - фазов ток на к.с. през разглежданата защита при к.с в края на
следващия електропровод (2);
IIк.с. - фазов ток на к.с. през защита на следващия електропровод при к.с в
края на следващия електропровод (2).
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Настройката на втората зона трябва да бъде съгласувана освен с първите
зони на всички следващи електропроводи Z1ел.2, още и с импедансите на
силовите трансформатори, свързани към шините на срещуположния край на
защитавания електропровод, така че да не заработва при к.с. след
трансформаторите.
Z2(φ2) ≤ kс.(Zел + kр.ZТ)
(1.4)
t2 ≥ tТ+ Δt
където:
ZТ - импеданс на права последователност на трансформатора, с който
разглежданата защита се съгласува;
tТ - закъснение на защитата на трансформатора при вътрешни к.с.;
Трета зона:
Z3(φ3) ≤ kс.(Zел + kр.Z2ел.2)
(1.5)
t3 ≥ t2+ Δt
където:
Z3(φ3) - модул и ъгъл на импеданс на заработване на трета зона;
Z2ел.2 - импеданс на втора зона на следващия електропровод, с която
изчисляваната зона се съгласува;
t3 - закъснение на заработване на трета зона
t2 - закъснение на заработване на втора зона на защитата, заедно с времето
на изключване на прекъсвача, на следващия електропровод, с който
разглежданата защита се съгласува.
Дължината на третата зона (импедансът на заработване) се изчислява
така, че разглежданата защита да не заработва с трета зона Z3 при к.с. в края на
вторите зони Z2ел.2 на защитите на всеки един от следващите, резервирани
електропроводи с минимален коефициент на подпора kр.
Основният прозорец на програмата за определяне на настройките на
дистанционната защита е показан на Фиг.1.
С помощта на кутиите за поставяне на знак (CheckBox) се определя от кой
програмен продукт се използват данните и как да се зареждат параметрите на
електропроводите – по IP-адрес или по име. След натискане на бутон (LOAD
Line) става зареждане на падащо меню с адресите на линиите от разглежданата
схема. От падащо меню се избират електропровода за който се изчисляват
настройките и свързаните с него линии. В случай, че с електропровода е
свързана линия през трансформатор, то зареждането на данните за
трансформатора се зареждат след натискане на бутона (LOAD Traf).
Изчисляването на настройките на пусковия импедансен органа става след
натискане на бутон (Calculate). Изчертаването на пусковата импедансна
характеристика на защита 7SA** на фирма SIEMENS става след натискане на
бутона (PLOT). По същия начин става изчисляването и изчертаването на първа
и втора зона на дистанционната защита (Calculate и PLOT). Стъпалната
характеристика за двете зони се изчертава след натискане на съответния бутон
(PLOT).

27

III Научна конференция, ЕФ'2011, том 1

Созопол, 30 септември - 3 Октомври, 2011 г.

Фиг.1
3. Описание на програмата за автоматично изчисляване настройките
на земна защита
За да се изчислят настройките на земна защита на електропровод е
необходимо да се направят следните изчислени:
Ø токът на земно съединение в края на електропровода, за който се
определят настройките на земна защита – ток на външно к.с. Iвкс1
Ø токът на земно съединение в края на следващия електропровода и
протичащ през него – ток на външно к.с. Iвкс2.
Ø токът на земно съединение в края на следващия електропровода и
протичащ през електропровод за който се изчисляват настройките–
ток на външно к.с. Ikвкс2.
Ø токът на трифазно к.с. в края на електропровода, за който се
определят настройките на земна защита – ток на к.с. I3ф.кс1
Определянето на зоните става с формулите:
Първа зона:
На електропровода
I¹зз1=k¹c Iвкс1
(1.6а)
На съседния електропровода
I¹зз2=k¹c Iвкс2
(1.6b)
Втора зона:
28

III Научна конференция, ЕФ'2011, том 1

Созопол, 30 септември - 3 Октомври, 2011 г.

I¹¹зз1=(k¹¹c ⁄ kток) I¹зз2
(1.7)
k
където kток= Iвкс2 ⁄ I вкс2 е коефициент на токоразпределение;
Трета зона:
I¹зз2=k¹¹¹c I3ф.кс1
(1.8)
където kc са коефициенти на сигурност, които имат следните стойности
k¹c=1,2÷1,3 , k¹¹c=1,1÷1,2 и k¹¹¹c=0,1.
Основният прозорец на програмата за определяне на настройките на
земната защита е показан на Фиг.2.

Фиг.2
С помощта на кутиите за поставяне на знак (CheckBox) се определя от кой
програмен продукт се използват данните (NEPLAN или ETAP) и как да се
зареждат параметрите на електропровода – по IP-адрес или по име.
Зареждането на данните за електропровода, за който се изчисляват настройките
става от падащо меню, което се зарежда след натискане на бутона PLOT-Line.
Токовете на к.с. се зареждат след натискане на бутона PLOT-Ish.
Изчисляването на настройките на земната защита става след натискане на
бутон (Calculate). С помощта на бутона PLOT се изчертава стъпалната
характеристика.
4. Заключение
1. Описани са програми за изчисляване настройките на дистанционни и
земни релейни защити на електропровод, като се използва
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информацията от комплексни програми за изчисляване на
електрически режими в електроенергетиката ( ETAP и NEPLAN).
2. Програмите дават възможност за изчертаване на съответните
характеристики.
3. Програмите са разработени, като е използван потребителския
графичен интерфейс (GUI) от програмната среда MATLAB.
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НОВИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ПО
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
Мария Кънева-Цочева, Константин Малчев
Резюме: Тази статия има за цел да почертае важността на обединенето
на усилията на различни участници във функционирането на
електроенергийната система в спешно адаптиране на обучението по
електроенергетика към новите условия в този важен сектор.Разглеждат се
коренните промени и отражението им върху обучението, като се подчертава
необходимостта
от
използване
на
симулацията
и
визуализацията.Представени са примери из областта на релейната защита.
NEW TENDENCIES IN ELECTRIC POWER SYSTEM EDUCATION
Maria Marinova Kaneva-Tzotcheva, Konstantin Malchev Malchev
Abstract: This article emphasizes the importance of the united efforts from
different participants in the impending adaptation of the education on Electric Power
Systems (EPS) to the new competitive environment. The later has changed
significantly after deregulation, market establishment, distributed generation
development and other radical changes. This education is to be modernized with
broad introduction of digital simulation and modeling. Examples are adduced from
the area of power relay protection.
1. Увод
Обучението по електроенергетика (ЕЕ) не е тривиална дейност. Много
студенти имат трудности в разбирането на многоетапния процес, който протича
с толкова висока скорост и в такива размери, че е невъзможно да се наблюдава
и анализира в реално време. Трудно е и да се разберат всички икономически
последствия на решенията, които трябва да се взимат редовно. Новите
технологии и навлизащите преструктуриране и дерегулация поставят нови
проблеми и изискват да се прилага ново мислене.
Отговорът, който трябва да се търси е как да се направи по-разбираем и
интересен учебния материал за студентите и да ги научи да разбират и прилагат
познанията си когато практикуват електроинженерство.
Тези въпроси се решават в контекста на разбиране в ЕФ на нуждата от
интерактивно и задълбочено обучение, подкрепено със самостоятелна
подготовка на студентите. Очевидно, че лекциите и упражненията не са
достатъчни. Лабораторните упражнения се провеждат в голям брой
лаборатории където се изучават поотделно различни страни на процесите,
който се случват в електроенергийната система (ЕЕС). Да се създаде оттам
пълна картина на сложния и изменчив процес е извън обхвата на отделна
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лаборатория. Не може да не се признае нуждата от средства за демонстриране
на поднесените познания във вид на визуализиране на поставените проблеми и
постигнатите решения. Има поговорка „Картината струва колкото хиляди
думи” – това е признание на важността на средствата за демонстрация и
визуализация.
Едно от средствата за тази цел е цифровата симулация на различни явления в
ЕЕС, която ще помогне на студентите да ги разберат. Това не само ще повиши
интереса към изучавания материал, но и ще осигури повече време за въвеждане
на нови познания.
Обучението по електроенергетика трябва да включва не само традиционните
инженерни познания, но и такива, свързани с промените в този важен сектор.
Този доклад подчертава важността на широкото признание на необходимостта
от промени в образованието по електроенергетика и прилагането за целта на
споменатите средства. Неотложна задача е да се премине към дискусия за
спешни промени в обучението според неотложните нужди на ЕЕС. Тук се
предлагат възможни подходи в някои области, свързани с компетенциите на
авторите. Трябва да се признае, обаче, че тези необходими промени не могат да
се извършат адекватно без приноса на различни участници. Ясно е, че не само
академичния състав е отговорен за това. В развитите страни решенията се
вземат и прилагат с участието на правителствата и индустрията [1 - 3]. Всички
участници в сложния процес на функциониране и планиране в ЕЕС имат
интерес да вземат такова участие. Това трябва да осигури включването в
програмите за обучение на електроинженерите в тази област теми, свързани с
новите реалности в генерацията, преноса, разпределението и потреблението на
електроенергията, както и в промишленото производство, консултантската
дейност, търговията, маркетинга и връзките с обществеността за ЕЕС и
индустрията.
2. Промени в ЕЕС
Радикални промени в сектора са преструктурирането и де регулацията (ДР).
Цялата структура в ЕЕС търпи промени, приемайки нови принципи на
функциониране. ДР е промяна не само на технологията и оборудването, но и в
начина на мислене [4]. Енергийните потоци текат според законите на Кирхоф,
но организацията на пазара и изискванията на Държавния регулатор променят
начина, по който се разпределят товарите между централите. В резултат на това
функционирането и управлението на ЕЕС значително се усложнява.
Поведението на участниците в пазара на електроенергия е все по-малко
предвидимо, а прогнозите – все по-ненадеждни.
Практиката в други страни показва, че има по-чести превключвания за
променяне конфигурацията на преносната система и потоците от мощност не са
вече тези, за които ЕЕС е била конструирана [2].
Нова парадигма, свързана с конкуренцията между различните участници
повлиява целия процес на управление и планиране, който у нас е бил заложен,
т.е. за вертикално интегрирана система. За бъдещите инженери е важно да
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усвоят познанията за тази реалност, но и да разберат новите процедури за
заявки и предложения, сделки по транзакции и други не инженерни теми.
В разпределителните мрежи новите реалности са свързани с включването на
генериращи източници на възобновяеми енергии с по-малка инсталирана
мощност, но по-голям брой и с непредвидима мощност като вятърни и
фотоволтаични централи. Не е лесно да се обясни как потокоразпределението
променя управлението на мрежата, регулирането на качеството на енергията и
управлението на тесните места. Средно за Европа през последното десетилетие
годишното нарастване на пазарния дял на вятърните централи е 40% и
очакванията на Европейската асоциация за вятърна енергия (EWEA) е ръст от
28,3 GW в 2003г. да стане 180GW в 2020 г. Това увеличение касае някои
ограничени райони в Европа [9]. Интеграцията на тези мощности води до
несигурност и по-високи разходи (особено за балансиращия пазар). Независимо
от това ЕС си е поставил за цел производството на енергията от възобновяемите
източници (ВЕИ) да достигне 20% в 2020 година [11]. Политиките за подкрепа
на ВЕИ води до значителни разходи в ЕЕС. Други фактори, освен директната
подкрепа, влияят на развитието на ВЕИ в Европа, но те не са обект на този
доклад. От друга страна факта, че вятърните централи изискват високи
съпътстващи разходи, може да попречи на развитието им. Как това да се
балансира е интересен, но сложен проблем.
Визуализацията е много мощно и полезно средство за разбиране и
анализиране на процесите в ЕЕС и в нейни части (разпределителните мрежи,
например) и може да подпомогне значително процеса на вземане на добри
решения. Тя може да се използва за анализ на възможните ползи за
собствениците на ВЕИ от тарифните системи или договорните
взаимоотношения, които биха осигурили гъвкаво функциониране. Това е
полезно не само за тях, но и за ЕЕС. Интересно е да се визуализира и как
различните средства за подкрепа на ВЕИ могат да се комбинират по-ефикасно
за осигуряване на балансираща енергия.
Друго предизвикателство за обучението по електроенергетика е да се
изучава използването и ползата от управлението на потреблението от страна на
ЕЕС (УП – в литературата: DSM, Demand Response, Enegry Demand
Management)[5]. УП е компонент от «умно» потребление, свързан с
енергийната ефективност, енергийния мениджмънт, разпределената генерация,
използването на електрически автомобили, др. То има много форми, чието
комбиниране е сложна задача, свързано е със спецификата на съответната ЕЕС,
зависи от пазара и може да бъде подпомогнато от визуализация [6].
3. Отражения на промените върху обучението по електроенергетика
Съществува интерес към обучението по електроенергетика в ерата на ДР и
съвместното функциониране на европейските ЕЕС, обединени в ENTSO-E. Тези
инженери трябва да имат нов профил, базиран на изучаваните досега
фундаментални инженерни познания, комбинирани със споменатите по-горе
нови проблематики. Те трябва да гарантират сигурно и икономично
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функциониране и развитие на обзавеждането, което управляват. Практическото
прилагане на познанията е жизнено важно за доброто изпълнение на
отговорностите на инженера. В процеса на обучение в който и да е ТУ
фундаменталните познания се получават в дисциплини, всяка от които дава
част от цялата картина: електрически машини, електрически апарати, ел.част на
ЕЦ, релейна защита, устойчивост, автоматизация в ЕЕС, силова електроника и
много други. Това, което не винаги е осигурено, е взаимната връзка и
взаимозависимостите, т.е. – общата картина осигуряваща добрата практическа
реализация. Често не е лесно да се представи на студентите визуална
илюстрация на процес с голяма скорост в реално време, нито да се демонстрира
управлението му в класната стая. Правят се такива опити (виж глави 4,5 и 6 в
настоящия доклад), но е необходимо това да е заложено в учебните програми,
да е подкрепено отвън – от електроенергийните и индустриалните предприятия
– потребители, от търговците. Те са, с които академичните преподаватели
трябва да обсъдят нуждите от нови средства за трансформиране на обучението
според промените. Това би довело (както вече е факт в развитите страни) до
разработването на нови теми в учебните програми и най-вече – интегративен
подход чрез използване на среда, в която симулацията и визуализацията ще са
важни средства за обучение.
Най-полезно би било осигуряването на цифрови симулатори, софтуер и
развиване на специфични средства за обучение от преподавателите в ЕФ с
финансовата помощ на заинтересованите ползватели на нашите кадри. Такава
иновативна технология за обучение с широко използване на цифрово
моделиране и симулация ще осигури по-добро възприемане и разбиране на
учебния материал, ще намали времето на представянето му и така ще направи
възможно включването на нови практически аспекти в обучението. Поконкретно последните могат да се представят така [1]:
• преструктуриране и ДР (маркетинг, връзки с обществеността,
работа в екип, пр.);
• пазар на електрическа енергия и конкуренция (икономически
принципи, икономическа оптимизация, осигуряване качеството на
електроенергията, пр.);
• нови технологии (smart grids-интелегентни мрежи, цифрови
релейни защити, FACTS, силова електроника, комуникации, управление
на сигнали, пр.);
• интеграция на ВЕИ с променлива и недиспечируема мощност
(технически и икономически съображения, пр.) ;
• УП от страна на ЕЕС (проблеми на предприятията в ЕЕС и на
потребителите);
• проблеми на влиянието върху околната среда.
Кои от тези теми (както и някои други, не споменати в списъка по-горе)
трябва да бъдат добавени, трябва да се реши с участието на представители на
различните участници в процесите на управление в ЕЕС. Време е да се признае,
че е необходимо да се помогне на университетските преподаватели да издигнат
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обучението на подходящо за нуждите на практиката ниво, като се използва
пълно потенциала на нашия признат академичен състав. В по-долния раздел ще
представим за пример опита в определени области на обучението по
електроенергетика.
4. Цифрово моделиране
В процеса на обучение по релейни защити в електроенергийните системи
приложението на цифровото моделиране и симулация не е ново. Използва се
отдавна в катедра «Електроенергетика» в ЕФ. Съвременния подход да се
комбинира традиционното обучение със симулация на изучаваните процеси
заслужава внимание. Симулациите могат да бъдат реализирани чрез програмни
пакети притежаващи специализирани модули. Така например симулирането на
функционирането на определени видове релейните защити с възможности за
избор на настройки и характеристики могат да бъдат направени с комерсиални
програми като NEPLAN, ETAP и др. Когато е необходимо да се извърши
изследване на нови алгоритми за защити или моделиране на различни типове
релейни защити с последваща симулация трябва да се използват по-достъпните
и разработени за научни изследвания програмни пакети, като MATLAB,
Simulink, EMTP-RV, ATP-EMTP и др.
За решаването на задачата за моделиране и изследване на принципите за
изграждането на релейни защити с последващо използването на тези модели в
обучението е необходимо:
4.1 Моделиране на входния сигнал използван от релейната защита.
Моделирането на входния сигнал изисква моделиране на преходния процес
възникващ в защитавания елемент и всичките му възможни състояния и
режими на работа. Така например за моделиране на входните сигнали
постъпващи към дистанционна защита на електропровод е необходимо моделът
на електропроводa да отчита влиянието на следните фактори:
захранващия източник
- параметрите и вида на електропровода (единични или паралелни)
- мястото на възникване на късото съединение
- вида на късото съединение
- преходното съпротивление и наличието на дъга
На Fig.1а, Fig.1b е показано влиянието на мястото на к.с. и наличието на
преходно съпротивление [1].

Fig. 1a

Fig. 1b
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4.2 Принцип и начин на реализиране на съответната релейна защита
Основните принципи използвани за защита от аварии на електрическите
съоръжения са известни. Това са: токов, дистанционен и диференциален.
Реализирането на съответния принцип може да стане с електромеханични,
статични и цифрови релейни защити.
4.3 Design (Конструкция) и моделиране на релейната защита.
Най-важният елемент в релейната защита е измервателния орган. В
зависимост от това как е реализиран измервателния орган и подходът за
моделиране е различен.
При електромеханичните релета е необходимо да се направи математическо
описание на движението на котвата и свързаните с нея двигателни и спирателни
моменти. Така например описанието на едно електромагнитно реле със Zобразна котва може да стане с уравнението на движението на котвата, което
има следния вид :
m

d 2θ
2

+n

dθ
+ qθ = F − Fсъпр. = Fизб .
dt

dt
m
където
е коефициент отчиташ инерционните свойства на котвата; n -

коефициент отразяващ спирачното действие на токовете, които се индуктират в
масивните части на котвата при нейното движение; p - коефициент отразяващ
променливата съставяща на съпротивителния момент зависеща от
F

преместването на котвата; съпр. - съпротивителен момент зависещ от триене,
натягането на пружината и съпротивителен момент на еластичните контакти; θ
- преместването или завъртането на котвата на релето; Fизб . - избитъчният
момент, довеждащ до движение на котвата.
При статистичните релета е необходимо да се моделира изправителни схеми,
схеми за сравнение на две величини и други елементи реализиращи
измервателния орган.
При цифровите защити моделирането може да стане като се използва или
цифров модел реализиращ съответния принцип (алгоритми на цифрови органи
използващи къси и дълги прозорци на извадките, Фурие преобразование,
модели на защитавания обект, филтри на Калмани и др.) или пълно хардуерно
моделиране на отделните компоненти реализиращи една цифрова защита
(аналогови филтри, АЦП, цифровия измервателен орган и др.).
4.4. Симулация на работата на релейната защита.
Симулиране на работата на релейната защита става чрез съвместна
симулация на модела за входния сигнал и модела на релето. При симулацията е
необходимо да се проследи изменението на входния сигнал и поведението на
защитата. Такава симулация на работата на дистанционни защити при различни
повреди е показана на Fig.2.
4.5 Верификация на моделите
Съответствието между известни резултати за действие на реална защита с
известна характеристика и получените резултати от цифров модел на релейна
защити е мярка за еднаквост и съгласуваност.
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Проверката за съответствие (верификация) се извършва чрез разработване на
подходящи тестове.
За различни известни стойности на входните величини се определят
изходните величини определени (изчислени) от модела.
При изследване на дистанционна защита с даден вид характеристика (mho,
четириъгълна, полигона и др.) определена за проста система (генератор и
линия) се определят граничните действителни стойности. След това се
извършва съответната симулация с модел на дистанционното реле. Получените
от моделирането резултати и реалните стойности се сравняват и се определя
грешката. Изследванията се правят за всички възможни повреди (к.с.) и режими
на работа на защитавания обект, за който е предназначена изследваната защита.
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5. Икономически и оптимизационни проблеми
За разлика от съществуващата доскоро централизирана структура където
координацията бе лесно осъществима, а отговорността – ясна, условията сега са
значително усложнени. Много генериращи компании снабдяват няколко
електроенабдителни компании (опростено казано). В дерегулирания (свободен)
пазар с финансово разделени дейности е много трудно да се определи
влиянието на различните услуги и участници. От една страна са договорите, от
друга – балансиращия пазар. Електрическата енергия тече според законите на
физиката, не според договорите. Възникват редица усложнения и е трудно да се
определи отговорността – тя зависи от правилата на пазара. Моделирането и
симулацията на различните условия и правила става необходимост при
определяне и оценка на сделките, услугите, отговорностите, цените,
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ефективността и други страни на функционирането на ЕЕС. Когато възникнат
”тесни места” при преноса на енергия трябва да се прецени кой е отговорния за
това. Това е само един от възможните примери. Новите условия изискват нови
подходи. Подходящо тук е използването на оптимизацията и то такава с
икономическа целева функция. Тя не е нещо ново, но сега използването й е
много по-необходимо. Каква целева функция ще се използва е основния
проблем. Много често в съвременните ЕЕС и техни части се избира за водеща
печалбата. Но много по-подходяща целева функция е общественият интерес.
Висшият мениджмънт на ЕЕС и ДКЕВР са призвани да налагат правила,
осигуряващи в максимална степен интересите на цялото общество, като отчитат
интересите на всички заинтересовани страни в т.ч. на околната среда.
За функционирането на ЕЕС в наши дни е особено важен фокусът върху
потребителите. Трябва да се отчита не само какъв е потребителя, но и какво
иска, какви средства биха задоволили неговите специфични нужди, как да се
комуникира с него и да се постигне взаимноизгоден договор.
Очевидно профилът на съвременния инженер е различен от досега познатия.
Той трябва да умее нови дейности – да анализира разходи и стойности, да
разбира ценообразуването, да умее да преговаря, да работи в екип, да
комуникира успешно. В дерегулирана среда маркетинга придобива по-голямо
значение, разбирането на начина на функциониране на пазара и
икономическите сили, които го обуславят е друг подобен пример. Използването
на MATLAB е много подходящо при решаването на тези проблеми. За
студентите е важно да сравняват различните подходи и да ги оценяват от
различни гледни точки. Нереално е да се иска студентите да могат да решават
сложни оптимизационни задачи, но те биха могли да разберат икономическите
принципи, движещи пазара, да оценят целите на различните участници в него и
стратегиите им, да разберат как всеки участник изгражда своята политика за
конкуренция чрез разработването на специфични софтуерни средства. За
последните е необходимо усилието на преподавателите, но е неизбежна и
необходимостта от външна помощ.
6. Заключение
Взаимодействието между университетите и индустрията е признат
компонент на успешната практика на висшето образование. Във времената
когато се променя из основи и по много начини средата на действие тази връзка
е особено важна. Дебати в разнородна група от академични преподаватели,
представители на електроенергийни предприятия и фирми-потребители е найдобрия начин да се достигне желаното ниво на обучението на бъдещите
електроинженери. Ресурсите на такава група с разнообразен опит и с различни
гледни точки може да даде нужния резултат, който да бъде приложен чрез
визуализация и симулация на най-важните задачи. Така ще бъде постигната
целта да се подготвят добре образовани, обучени в практически методи и
мотивирани инженери по електроенергетика, които да могат да отговорят на
изискванията на новата среда.
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ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ СХЕМИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕКТ С ВИСОКА КАТЕГОРИЯ НА
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
Васил Господинов, Красимир Боев, Стоян Гишин
Резюме: Извършен е преглед на електрозахранването на обект с висока
категория на електрозахранването за страна средно напрежение 10 кV и е
анализирана схемата по отношение категория на потребителите и
осигуряването и.
A STUDY AND AN ANALYSIS OF ELECTRICAL GRIDS AND EQUIPMENT
FED FROM A HIGH CLASS POWER SUPPLY
Vasil Gospodinov, Krasimir Boev, Stoyan Gishin
Abstract: An inspection of the power supply to a site requiring higher class power
supply at its MV (Medium Voltage) 10 kV side was performed. The grid was analyzed
considering the user category and meeting the requirements
Основните задачи на настоящия доклад е да се направи преглед, измервания
и анализ на захранващите електрически схеми на променливотоковото
електроснабдяване-мощността на захранващите трансформатори,
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установяване на действителните схеми и връзки, конкретните консуматори,
комутационната, измерителна, защитна и блокираща апаратура в заводска
подстанция 10/0,4 кV, от която се снабдява с електрическа енергия обект с
висока категория на електрозахранването.
1. Описание на схема и апаратура на подстанция
Обследван е конкретен обект от областта на банковото дело.
Външното захранване на обекта е кабелно. Захранва се собствена за обекта
подстанция 10/0,4 кV, като на страна 0,4 кV са включени всички консуматори в
обекта.
На фиг. 1 е показана принципната еднолинейна схема на собствената за
обекта подстанция за страна Ср.Н.
А. Шинна система.
Шинната система е единична секционирана. Оформени са три секции – I-ва и
II- ра работни и III-та резервна [3]. Компановката е „Г” образна – I-ва +III-та секция
и II- ра секция. Организирана е от шкафове КРУ на фирмата MG (Merlin Gerin).
Б. Силови трансформатори
3 броя еднакви сухи силови трансформатора France Transfo
Sн 1000 кVА ; Uн 10 ± 2х2,5%/0,4 кV ; I1н/I2н = 57,7/1443,4 А; група Dyn 11
В. Автоматика.
а. към присъединение № 6 АВР с фиксирано време 0,2 сек[4] .
б. към присъединения № 2 и № 7 АВР с действие върху комутации на Ср.Н.
и Н.Н.
в. към присъединение № 11 и № 7 АВР с действие върху комутации на Ср.Н.
и Н.Н
Г. Присъединения, апаратура, настройки [3,4].
пр.
№

MG
тип

1.

CM

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Вид
присъединение

мерене
CRM сил.тр-р ТР А
[4]
IM
каб.въвод [3]
IM
„резерв” [3]
GBM секциониране
NSM секц.прекъсвач
CRM сил.тр-р ТР С[4]
GAM секциониране
IM
каб.въвод [3]
IM
каб.въвод [3]
CRM сил.тр-р ТР В[4]
CM
мерене

МТЗ
А/сек
-

МТО
А/сек
-

Защити
ЗЗ
А/сек
-

ДТЗ
А/сек
-

МНЗ
V/сек
8000/3

112,5/0,3

-

-

6,75/0,16

-

420/1
-

1800/0
-

100/0
-

-

-

112,5/0,3

-

-

-

-

-

-

422/1
422/1
112,5/0,3

2400/0
2400/0
-

100/0
100/0
-

-

-

-

6000/0,2
6,75/0,16
6,75/0,16
-

8000/3
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2. Работа на подстанцията към обекта
I. Работа на външните връзки
Външен доставчик на електроенергия към обекта е „ЧЕЗ Разпределение
България” АД. Електрическата енергия към обекта се доставя през три кабелни
линии на страна Ср.Н. 10 кV от принадлежащата на доставчика
разпределителна подстанция (РП) 110/10 кV. Схемата на доставка е следната:
І.1. Обекта се захранва от РП 110/10 кV.
а. I-ва секция 10 кV на обекта се захранва от I-ва секция 10 кV на РП 110/10 кV
през кабелна линия № 3.
б. II- ра секция 10 кV на обекта се захранва от II- ра секция 10 кV на РП 110/10
кV през кабелна линия № 9 и от I-ва секция 10 кV на РП 110/10 кV през кабелна
линия № 10.
І.2. Посочените изводни полета в т. І.1., съгласно компановката на РП 110/10
кV, са присъединени към различни секции 10 кV, захранвани от два независими
силови трансформатора.
а. При отпадане на захранването на дадена секция в РП 110/10 кV или на
даден извод 10 кV (поради трайна повреда) заработва АВР в РП 110/10 кV, при
което прекъсването на електрозахранването на обекта е за времето на
автоматичното превключване;
б. При отпадане на захранването на страна 110 кV на РП 110/10 кV заработва
АВР, при което прекъсването на електрозахранването на обекта е за времето на
автоматичното превключване.
II. Работа на вътрешните връзки
Показаната на фигурата схема е типична схема за заводска подстанция
Ср.Н./Н.Н., изпълнение с КРУ при явно резервиране на силовите
трансформатори.
I-ва и II- ра секции са работни и стоят под напрежение. Към тях са свързани
работните трансформатори ТР А, съответно ТР В, които захранват
секционирана шинна система Н.Н. Както на Ср.Н., така и на Н.Н.
трансформаторите работят в режим на разделна работа, с което осигуряват
ниско ниво на т.к.с.
III-та секция е резервна. Тя е без напрежение. Към нея е свързан
резервиращия силов трансформатор ТР С с мощност, еднаква на работните.
Именно този трансформатор представлява явния резерв. Целта му е при
отпадане на някой от работните трансформатори да поеме изцяло неговите
функции.
Преминаване на захранването на шини Н.Н. от работен към резервен
трансформатор е напълно автоматизирано. При авария или ремонт на работен
трансформатор се включва специалният прекъсвач NSM – присъединение № 6 –
който захранва III-та секция от работната секция на трансформатора. След това
система АВР изключва от двете страни работния трансформатор и включва
също от двете страни резервния трансформатор. Захранването на секцията Н.Н.
е въстановено автоматично за времето на АВР.
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Самият прекъсвач NSM е снабден с АВР, което не разрешава едновременно
захранване на III-та секция от I-ва и II- ра секции, чрез което се елиминира
възможността за запаралеляване на работните секции на страна Ср.Н.
3. Анализ на работата на подстанцията към обекта и категоризация на
потребителите
І. Работа на силовите трансформатори
Максималната мощност, която е необходима за захранване на обекта, към
настоящия момент е приблизително 730 кVА, разпределени към двете работни
секции Ср.Н.. Всеки от монтираните 3 броя еднакви сухи силови
трансформатора с естествена вентилация 10/0,4 кV е с мощност 1000 кVА. Това
означава, че инсталираната трансформаторна мощност е предостатъчна за
покриване нуждите на обекта. Допълнителен анализ за работата на силовите
трансформатори като такива не е необходим .
ІI. Работа на защитните устройства
Според документи [3] и [4], както и записаното по-горе в част „Описание на
схема и апаратура на подстанция”, буква „Г”, защитните устройства към обекта
за страна 10 кV са следните:
1. МТО защити
Тези защити се намират на захранващите присъединения №№ 3,9 и 10 в
съответната подстанция на ЧЕЗ. Настройките осигуряват мигновено
изключване на съответното присъединение от захранване при късо съединение
на работна секция, след което заработва автоматика за въстановяване на
захранването според изискванията за I-ва категория консуматор. Тези защити са
обект на обслужване от доставчика „ЧЕЗ Разпределение България” АД и нямат
отношение към вътрешната работа на обекта.
2. МТЗ защити
Основно изискване към работата на МТЗ защити е работата на
последователните защити да бъде съгласувана по ток и време. В случая
последователно работят защитите към присъединения №№ 2, 7 и 11 в обекта –
младши защити – със съответното външно присъединение (№ № 3, 9 или 10) –
старши защити.
От таблицата по-горе е видно, че между настройките на младшите и
старшите защити е налична значителна отстройка и по ток, и по време. Това
означава, че при авария вътре в обекта ще заработят правилно собствените
защити и няма да бъдат изключени незасегнати от аварията части на обекта.
3. ДТЗ вътрешни защити на страна 10 кV
От таблицата е видно, че настройките на вътрешните за обекта
дефектнотокови защити са значително по-ниски от тези на външните връзки.
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Това означава, че при корпусно съединение вътре в обекта ще заработят
правилно собствените защити и няма да бъдат изключени незасегнати части на
обекта.
4. Минимално напреженови защити (МНЗ )
Защитите на присъединения №№ 1,6 и 12 са настроени да заработват
абсолютно сигурно при отпадане на напрежението. Времената на тези защити
са технологични и не подлежат на коментар.
III. Работа на схемата
Цялата апаратура на страна Ср.Н. 10 кV е монтирана в шкафове КРУ на
фирмата MG. Това означава, че всички елементи на шинната система са
изработени и изпитани в заводски условия, при работни условия те са много
добре защитени и експлоатацията им е облекчена. Следователно изборът на
единична секционирана шинна система е правилен.
4. Заключение
1. Схемната реализация, апаратното осигуряване, защитните средства и
автоматиката създават възможност за отлична оперативна гъвкавост при
екстремни ситуации. След преминаване на ръчно управление, което може да
бъде осъществено в подстанцията, практически не съществуват невъзможни
режими. Например паралелна работа на страна Ср.Н. или на страна Н.Н., което
може да се наложи при авария на системната автоматиката. В същото време и
върху същия пример ще отбележим, че запаралеляването на силовите
трансформатори може да доведе до тежки аварии. Което означава, че
преминаването към ръчно управление в общ случай е нежелателно и към него
може да се преминава само в екстремни ситуации при сериозен и конкретен
предварителен анализ на оперативните превключвания.
2. Според документ [3] и записаното по-горе в част „Работа на подстанцията
към обекта, точка I „Работа на външните връзки” обекта се електроснабдява от
два независими взаимно резервиращи се източника, като прекъсването на
електроснабдяването е само за времето на автоматичното превключване от
единия източник към другия.
На основание чл. 40 от основен документ [1] потребителят има основание да
бъде потребител първа категория1.
Начинът на електроснабдяване и реализацията на схемата дават основание
да се твърди, че са изпълнени изискванията на чл. 44. (1,2)2 от основен
документ [1], следователно потребителят е потребител първа категория.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Наредба № 3 от 09.06.2004 год. – Устройство на електрическите уредби и
електропроводните линии (УЕУЕЛ).
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[2] Работна документация по схема, измервания и настройки на страна Н.Н..
[3] Принципна еднолинейна схема на собствената за обекта подстанция.
[4] Работна документация по настройките на апаратура 10 кV за обекта.
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1

Чл. 40. Към първа категория се отнасят потребителите, при които прекъсването на електроснабдяването
предизвиква нарушаване на функциите на важни обекти от инфраструктурата на населени места, разстройване
на сложни технологични процеси, масов брак на продукция със значителни загуби.
2
Чл. 44. (1) Потребителите от първа категория се електроснабдяват от два независими взаимно резервиращи
се източника.
(2) Допустимото прекъсване на електроснабдяването за потребител първа категория е само за времето на
автоматичното превключване от единия източник към другия.
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ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО И ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ
УСТРОЙСТВА НА СТРАНА Н.Н. 0,4 КV
Васил Господинов, Красимир Боев, Стоян Гишин
Резюме: Извършен е преглед на схемата и консуматорите за обект с
висока категория на електрозахранването за страна ниско напрежение 0,4 кV
и е анализирано състоянието на електрозахранването и електрическите
устройства, и особено на съоръженията, работещи с постянен ток.
INSPECTION AND ANALYSIS OF THE POWER SUPPLY AND
ELECTRIC DEVICES STATUS AT LV 0.4 KV SIDE
Vasil Gospodinov, Krasimir Boev, Stoyan Gishin
Abstract: An inspection of the grid and users fed from the LV (Low Voltage) 0.4
kV side of a higher class power supply was performed. The status of the electric
power supply and the electric devices, in particular the DC power apparatus, was
analyzed.
Основните задачи на настоящия доклад е да се направи преглед, измервания
и анализ на захранващите електрически схеми и консуматори за страна Н.Н.
променлив ток, както и UPS системи, акумулаторни батерии, дизел генератори
и други елементи в постояннотоковото електроснабдяване на обект с висока
категория на електрозахранването
За целта е обследван конкретен обект от областта на банковото дело.
Външното захранване на обекта е кабелно. Захранва се собствена за обекта
подстанция 10/0,4 кV, като на страна 0,4 кV са включени всички консуматори в
обекта.
На фиг. 1 е показана еднолинейна схема на главно разпределително табло
със съоръженията на Н.Н. 0,4 кV.
Предварителен анализ на схема, съоръжения и работата им в собствена за
обекта подстанция 10/0,4 кV [3] показва, че на шинните системи ГРТ -1 и ГРТ 2 в състава на ГРТ е осигурено електрозахранване I-ва категория.
1. Преценка за категорията на потребителите на страна Н.Н. 0,4 кV и
адекватността на схемното и апаратно осигуряване
Всички консуматори в обекта се захранват на Н.Н. 0,4 кV. Всички
присъединения на страна Н.Н.са свързани в главно разпределително табло
(ГРТ) към точки на свързване с номера от № 1 до № 18 (виж. фиг. 1., схема
ГРТ). Шинната система за обекта на страна Н.Н. е единична секционирана на
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две разделно работещи работни секции ,наречени главни табла ГРТ2 и ГРТ1.
Всяка секция e консуматор I-ва категория [3]. ГРТ2 се захранва в т. 1. от силов
1

11

ГРТ
ГРТ-2

2000 A

шини “I” кат.
A3

A4

500 A

630 A

2

A3

7

A3

8

A2

9

A2

10

A3

12

A4

A3

630 A

500 A

13

14

шини “0” кат.

D2А

Д1А

Д1В

4

5

ДГ-2

16

A3

A3

320 A

320 A

18

6

D2В

A3
500 A

3

A3

A3

15

шини “0” кат.

A3
500 A

ГРТ-1

2000 A

шини “I” кат.

17

ДГ-1

Фиг.1.
трансформатор ТР”А”1000 кVА,10/0,4 кV(1ви тр-р), а ГРТ1 в т. 11. от силов
трансформатор ТР”В”1000 кVА,10/0,4 кV(2ри тр-р) [3].
Към двете шинни секции са предвидени две дизел-генераторни групи с
автоматичен пуск, свързани според схемата. Всяка дизел-генераторна група
захранва собствена шинна система с автоматично превключване от съответното
ГРТ към генератора. На тези шинни системи са включени няколко табла Н.Н. ,
както следва:
Към ДГ-1 табла с номера 16, 17, 18 (т. 16, 17, 18).
Към ДГ-2 табла с номера 3, 4, 5, 6 (т. 3, 4, 5, 6).
Тези табла захранват специални консуматори, а именно компютърни
системи в ЕИЦ и ЦДП, климатици, асансьори.
Това са консуматори, при които прекъсването на електроснабдяването може
да застраши живота и здравето на хора, да причини значителни материални
щети, разстройване на сложни технологични процеси, нарушаване
функционирането на особено важни за икономиката обекти и системи за
свръзка. Тези изисквания на консуматорите покриват напълно изискванията на
чл. 39 от основен документ [1] за консуматори нулева категория.1
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Схемната реализация и апаратното осигуряване за обособените шини дават
основание да се твърди, че електроснабдяването на консуматорите, свързани
към табла №№ 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18 отговаря напълно на изискванията на чл. 43
от основен документ [1] за електроснабдяване на консуматори нулева
категория.2
2. Състояние на трансформаторите и електрическите товари
За да бъде направен обстоен анализ за повишаване сигурността на
електроснабдяването на обекта бе извършен оглед и измервания на таблата за
ниско напрежение 0,4 кV, консуматорите, работещи към шини „1” категория и
„0” категория за електрозахранване, дизел-генераторите. Особено внимание бе
отделено на UPS системите и тяхното присъединяване към шинните системи.
Сегашното състояние на електрическите товари като консумирана мощност
(кVА) е направено от екипа за поддръжка на 19.08.2008 г. около 10 ч. и e
показано в таблица 1, а отбелязаните точки на товарите за измерване от т.1 до
т.18 се виждат на принципната електрическа схема фиг.1.
Точка(табло)
по фиг.1.
Пълна мощн.
(kVA)
Точка(табло)
по фиг.1.
Пълна мощн.
(kVA)
Точка(табло)
по фиг.1.
Пълна мощн.
(kVA)

Табл. 1
6

1

2

3

4

5

468,2

156,2

63,9

40,7

28,6

79,2

7

8

9

10

11

12

199,5

33,0

62,9

16,5

263,50

88,00

13

14

15

16

17

18

35,20

61,16

79,20

86,90

16,50

63,80

1

Чл. 39. (1) Към нулева категория се отнасят потребители, при които прекъсването на електроснабдяването
може да застраши живота и здравето на хора, предизвика заплаха за сигурността на държавата, значителни
материални щети, разстройване на сложни технологични процеси, нарушаване функционирането на особено
важни за икономиката обекти, системи за свръзка и телевизия.
2
Чл. 43. (1) Потребителите от нулева категория се електроснабдяват от два независими взаимно
резервиращи се източника на захранване и от трети автономен независим източник.
(2) Допустимото прекъсване на електроснабдяването за потребител нулева категория е само за времето,
необходимо за автоматичното му въстановяване от резервния източник.
(3) При животоподдържащи системи и специални случаи, недопускащи прекъсване на електроснабдяването
и за времето на автоматичното въстановяване, непрекъснатостта на електроснабдяването се осигурява от
автономния независим източник.
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Крайни резултати:
• Вход от ТР „А” 468,16 кVА, в т.ч. категория „0” 156,20 кVА.
• Вход от ТР „В” 263,50 кVА, в т.ч. категория „0” 79,20 кVА.
• Общо ТР”А” и ТР”В” 731,66 кVА, в т.ч. категория „0” към ДГ1
и ДГ2 235,40 кVА..
От анализа на измерването се вижда, че трансформатор № 1 към І-ва секция –
1000 кVА, се натоварва в работно време сутринта около 10 часа с 470 кVА,
което е под 50% от възможностите му. Трансформатор № 2, със същите данни,
но на ІІ-ра секция се натоварва с 270 кVА, което е 27% от възможностите му.
Очевидно, нови товари трябва да се насочват към трансформатор № 2.
От сегашното разпределение на товарите се вижда, че отговорните товари
„0” категория, присъединявани в случаи на нужда към дизел-генератор 2 са 156
кVА, а тези към дизел-генератор 1 са 80 кVА. Тази неравномерност не е
желателна.
Важен показател е средномесечният товар (Рср.м.). От фактури за
средномесечната консумация на електроенергия м. май 2007 г. се получава
средномесечен товар за ТР „А” 270 кVА при коефициент на мощността cos ϕ =
0,87, т.е. 27% от номиналната мощност. За ТР „В”натоварването е Рср.м. = 225
kVA, което е 22,5% от мощността на трансформатора. За отговорни обекти се
препоръчва Рср.м. да бъде не по-голямо от 60% от номиналната мощност на
всеки от двата работещи трансформатора. Както се вижда, това условие до сега
се спазва..
Очакваното нарастване на електрическите товари за следващите 4 години е с
30%. Очевидно границата от товар 60 % няма да се достигне.
3. Преглед и анализ на дизел-генераторите
Дизел-генераторите в обекта са два, включени към І-ва и ІІ-ра секции на шини
НН (фиг.1.). Данните им са пълна мощност 250 кVА, активна мощност 200 кW
при cos ϕ = 0,8, напрежение 0,4 кV. Дизел-генератори се предвиждат за обекти
„1” и „0” категория консуматори, при които е възможно цялостно отпадане на
електрозахранването от външната електроснабдителна система. Те са с време
за пускане около 8 секунди, което не отговаря за консуматори „0” категория.
Това се компенсира с използването на UPS, с които прекъсване на
електроенергия практически няма. Дизел-генераторите са в експлоатация от
1992 г., като дизелите са работили по-малко от 50 часа, а генераторите още помалко. Няма документация от производителите, няма гаранционно обслужване.
Видът им е добър, но след като дълги години дизеловия двигател и генератор
не са периодично изпитвани, може да да се предполага, че гаранционния им
срок е изтекъл. Периодично пускане и развъртане на дизеловите двигатели не
дава гаранция за изправността. Схемите и настройките за работа на
генераторите не са известни. Не е известно за какви електрически товари са
предназначени генераторите, особено при наличието на висши хармоници от
системите UPS и ЕИМ.
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Правилно решение е дизел-генераторите да се подменят с нови чрез доставка
от фирма, която поема обслужването и гаранциите за целия гарантиран срок на
работа. Трябва да се поставят изисквания за минимално време за пускане и
генераторът да може да работи с консуматори, пораждащи хармоници в тока и
напрежението, каквито са ЕИМ.
В момента натоварването на ДГ-1 и ДГ-2 е 80 и 156 кVА. Очевидно е, че
наличната засега мощност е предостатъчна за покриване и на несинусоидалните
товари. При условие, че новите дизел-генератори имат генератори с повишена
устойчивост за поемане на товари с хармонични съставки, направи се
ограничение на товарите на „0” шина и се следи двата дизел-генератора да се
товарят сравнително по равно, новите дизел-генератори при сегашните условия
могат да бъдат също с мощност по 250 кVА. Ако се има предвид нарастването
на товарите в бъдеще (до 50%), в това число и тези „0”категория,
целесъобразно е новите дизел-генератори да бъдат с мощност 350 - 400 кVА.
4. Преглед и анализ на състояние на UPS към изчислителните машини
В обекта работят два вида UPS устройства:
UPS тип AEG SVS Power supply systems – SPS Protest 3. Те работят с
акумулаторни батерии (АБ) тип Sprinter P - P12V1575.
UPS тип Galaxy 3000, 10-30 kVA, работещи с АБ тип YUASA - 38-12.
Основните технически данни за UPS и АБ са съгласно изискванията на
действащ документ [1].
За всички и поотделно АБ са измерени електрическите напрежения при
подзаряд, изчислено е средното напрежение на моноблок АБ, както и разликата
между измерените стойности на напрежението и изчисленото средно
напрежение съгласно изискванията на действащ документ [1].
Анализът на резултатите показват, че измерените електрически величини
отговарят напълно на изискванията [1].
От измерванията на електрическите товари на 19.08.2008 г. (табл. 1 и фиг. 1)
се установи, че товарът на изчислителните машини към шина „0” на ДГ-2 е 80%
от мощността на използваните UPS (към дадения момент на измерване), а
товарът от другите изчислителни машини към шини „0” на ДГ-1 е 65% от
мощността на използваните UPS.
Автономното време на UPS AEG SVS Power supply systems – SPS Protest и
АБ тип Sprinter P - P12V1575 е до 30 минути, според електрическите товари.
Автономното време на UPS Galaxy 3000, 10-30 kVA и АБ тип YUASA - 3812 е до 20-22 минути съгласно автоматично изчисленото време според
натоварването на конкретните UPS, което се изписва постоянно върху дисплея.
За подобряване и гарантиране надежността и безопасността на
променливотоковото и постояннотоковото електрозахранване обекта има два
варианта:
1. Консуматорите на шини „0” да се разпределят равномерно и дизелгенераторите да се подменят с нови, поради морално остаряване и
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негарантиране нормална работа от фирмата-производител (виж 3. Преглед и
анализ на дизел-генераторите).
2. „Автономното” време на UPS системите да се увеличи от 20-30 минути
на 60 минути чрез многократно увеличаване на капацитета на АБ, които да са
от същата марка и фирма със сравними електрически характеристики. За найотговорните изчислителни машини трябва да се подържа изправна система с 2
броя UPS с мощност равна на номиналната мощност на ЕИМ, като единия брой
винаги е в резерв.
АБ задължително да се обслужват според изискванията на нормативен
документ [1].
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КОМУНИКАЦИОНЕН ПРОТОКОЛ НА ИМПЕДАНСНО РЕЛЕ
RIS-2
Иван Ангелов
Резуме: Представен е протокол за комуникация на импедансно реле тип
RIS-2 със SCADA система. Могат да се четат текущи задействия, архивни
записи или моментни стойности за I и U по време на късите съединения
отработени от релето.
COMMUNICATION PROTOCOL OF IMPEDANCE RELAY RIS-2
Ivan Angelov
Abstract: Presented a communication protocol of the impedance relay RIS-2 with
a SCADA system. Can be read current alarms, archive records or instantaneous
values of I and U during short circuits worked by relay.
1. Въведение
За модернизация на съществуващите тягови подстанции, с минимална
преработка, е разработено цифрово импедансно реле RIS-2 [1]. Блокова схема
на релето е показана на фигура 1. На същата фигура интерфейса за връзка към
системите за автоматизация е означен като „Интерфейс SCADA”. Като
преносна среда се използва физически канал по стандарта EIA/TIA-485 (старо
означение RS-485), полудуплекс в дву/трипроводен вариант [3].

Фиг.1.
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Като протокол за комуникация се използва „Modbus”, като един от наймасовите протоколи в областта на автоматизацията. При него е дефинирана
структура от съобщения, която е независима от физическия канал за
комуникация [2]. Иначе казано – Modbus протокол по комуникационен канал
RS-485.
2. Параметри на комуникационния канал
В стандарта RS-485, за приемане и изпращане на данни, се използва една
усукана двойка проводници понякога съпътствана от екран или общ проводник.
Принципно свързване на три точки е показано на фигура 2. Предаването на
данните се извършва с диференциални сигнали. Според стандарта се дефинират
само електрическите и времеви параметри на сигнала.

Фиг.2.
При импедансно реле тип RIS-2 комуникационния канал работи при
следните параметри: скорост: 9600 бода/секунда; контрол по четност: няма
(none); данни: 8 бита; стоп битове: 1. Или написано в общ вид: 9600, N, 8, 1.
За защита от уравнителни токове и пренапрежения интерфейса е галванично
изолиран от другите вериги на устройството. Свързването към SCADA система
става със стандартен мрежов конектор тип RJ45. Изводите на конектора,
свързан по препоръките за мрежов интерфейс, и номерирането на изводите са
показани на фигура 3. За данните се използва двойката син - синьобял
проводници а за общ е кафяв от другата двойка. Препоръчва се използването на
кабел с усукани двойки CAT5
или CAT5E.
На комуникационната линия
от страна на импедансното реле
има монтиран товарен резистор
120 ома. Ако трябва да се
свържат
повече
от
едно
устройства
по
обща
комуникационна линия, се
оставя само един товарен
резистор
в
последното
устройство по линията. На останалите се демонтират (изключват) товарните
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резистори. От страна на SCADA системата също трябва да има товарен
резистор. Ситуацията е показана на фигура 2.
3. Протокол MODBUS
Първоначално Modbus протокола е разработен от Modicon Inc. за
комуникация с техните програмируеми контролери. Подробно описание е
дадено в [4]. Този протокол дефинира структурата от съобщения, независимо
по какъв канал за връзка се извършва комуникацията. Modbus устройствата си
комуникират на принципа водещ-подчинен (master-slave), при който само едно
устройство (водещото) може да инициира запитванията. Другите устройства
(подчинените) отговарят с предоставяне на исканите данни от водещия или с
извършване на действия според командите. Водещия може да адресира
индивидуално всеки подчинен или да инициира масови съобщения до всички
подчинени.
На фигура 4 илюстративно е
показан цикъла на запитване – отговор
(query – response).
През
Modbus
мрежите
устройствата могат да комуникират по
два метода: ASCII (American Standard
Code for Information Interchange) или
RTU (Remote Terminal Unit). Метода
трябва да е еднакъв за всички
устройства в дадена Modbus мрежа.
При RTU метода съобщенията
имат следната структура:
Адрес
Функция
Данни
CRC
8 бита
8 бита
16 бита
n x 8 бита
Валидни адреси за подчинените устройства са от 1 до 247. На
импедансните релета RIS-2 може да се задават адреси от 128 (80h) до 247 (F7h).
Валидни кодове на функция – 1 до 255. Големината на полето с данните зависи
от кода на функцията и е с променлива дължина.
При импедансно реле RIS-2 се използват два кода за функция: 03 – четене
на регистри с данни (Read Holding Registers) и 08 – тестване на комуникацията
(Diagnostics). Функция 08 се може да се използва за проверка на комуникацията
с RIS-2. На дадено устройство в мрежата, с функция 08, се изпращат някакви
данни. Ако всичко е нормално и запитването се приеме без грешки се връща
отговор съдържащ същите данни в запитването. Например на запитване: 80, 8,
0, 0, 55, АА, 41, 35 ще се върне следния отговор: 80, 8, 0, 0, 55, АА, 41, 35.
АДРЕСИ НА РЕГИСТРИТЕ В RIS-2
Според протокола регистрите се адресират от 0 нагоре. Например
регистри 1 – 16 се адресират като 0 – 15. Физическите адреси на регистрите с
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данни (Holding Registers) в контролерите са от 40001 до 4FFFF. Запитването от
водещото устройство дефинира стартовия регистър и броя на регистрите, които
трябва да се прочетат. Адреса на стартовия регистър е двубайтов и е в
диапазона 0000 до FFFF, което не включва префикса 4x, указващ групата
регистри за данни.
В таблица 1 са описани регистрите в които се записват резултатите,
получени или изчислени, по време на последното изключено късо съединение.
Таблица 1
Дим.

Адрес

Измерено Ukc
Измерено Ikc

V
A

0x0000
0x0001

Измерено Ikk
Измерено Pkc

A

Параметър

(Hi)
Измерено Pkc
(Lo)
Измерено Qkc
(Hi)
Измерено Qkc
(Lo)
Измерено Lkc
Измерено Zkc
Делта T off
Час
Минути
Секунди
Ден
Месец
Година

kVA

Описание

Напрежение по време на късото съединение
Ток по време на късото съединение
Коригиран ток, за намаляване на апериодичната
0x0002 съставка
Активна мощност по време на късото - старши байтове

0x0003

Активна мощност по време на късото - младши байтове
Реактивна мощност по време на късото - старши
байтове
Реактивна мощност по време на късото - младши
байтове
Разстояние до мястото на късо съединение
Импеданс на тяговата мрежа до мястото на късо
съединение
Времезакъснение в зависимост от тока на късо. 1-ТО; 2800 РВТ.
0 - 23
0 – 59
0 – 59
1 -31
1 - 12
2010 - 2035

0x0004
kVA

0x0005

km

0x0006
0x0007

Ohm

0x0008

ms
-

0x0009
0x000A
0x000B
0x000C
0x000D
0x000E
0x000F

Общо 16 регистъра; 32 байта.

Отделно от последното изключване, релето RIS-2 пази в
енергонезависима памет последните седем изключвания. Адресите на регистри
със запомнени предишни задействия (архиви от 1 до 7) са показани в таблица 2.
В адреса на запитването буквата N се замества с номера на архива 1 до 7.
Таблица 2
Параметър

Дим.

Адрес

Измерено Ukc
Измерено Ikc

V
A

0x0N00
0x0N01

Измерено Ikk
Измерено Pkc

A

0x0N02

(Hi)
Измерено
(Lo)
Измерено
(Hi)
Измерено

Pkc

kVA

0x0N03
0x0N04

Qkc
kVA
Qkc

0x0N05
0x0N06

Описание
Напрежение по време на късото съединение
Ток по време на късото съединение
Коригиран ток, за намаляване на апериодичната
съставка
Активна мощност по време на късото - старши
байтове
Активна мощност по време на късото - младши
байтове
Реактивна мощност по време на късото - старши
байтове
Реактивна мощност по време на късото - младши
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Измерено Lkc
Измерено Zkc

km

0x0N07

Ohm

0x0N08

ms
-

0x0N09
0x0N0A
0x0N0B
0x0N0C
0x0N0D
0x0N0E
0x0N0F

Делта T off
Час
Минути
Секунди
Ден
Месец
Година
Сума Ik

kA

Сума Ik
Импеданс z1
Импеданс z2
Константа z0

Ohm
Ohm
mOhm

0x0N10
0x0N11
0x0N12
0x0N13
0x0N14
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байтове
Разстояние до мястото на късо съединение
Импеданс на тяговата мрежа до мястото на късо
съединение
Времезакъснение в зависимост от тока на късо. 1-ТО;
2-800 РВТ.
0 - 23
0 - 59
0 - 59
1 -31
1 - 12
2010 - 2035
Сумарен ток изключен от прекъсвача - старши
байтове
Сумарен ток изключен от прекъсвача - младши
байтове
Импеданс попадащ в зоната z1 - от 10 до 40 ома
Импеданс попадащ в зоната z2 - от 50 до 70 ома
Специфичен импеданс на контактната мрежа.
Общо 21 регистъра; 42 байта; N - номер на архива 1-7.

МОМЕНТНИ СТОЙНОСТИ (СЕМПЛИ) ЗА U И I
В процеса на измерване импедансното реле използва последните 20
моментни стойности на U и I за интервал от 25ms (през 1,25ms). Със 16 от тях
извършва пресмятания [6]. Ако регистрира и изключи късо съединение, то
запомня 20 от семплите в архива с другите стойности по време на късото. Тези
семпли могат да се четат по Modbus интерфейса, ако е необходимо, и да се
извършва анализ. Адресите на регистри, със записаните в тях семпли, са дадени
в таблица 3, където S се замества с 1 за семплите на U или с 2 за семплите на I.
Позицията отбелязана с N се замества с номера на архива (1 до 7) от който ще
се четат семплите.
Таблица 3
Параметър

Адрес

Описание

Семпъл 1
Семпъл 2
Семпъл 3
Семпъл 4
Семпъл 5
Семпъл 6
Семпъл 7
Семпъл 8
Семпъл 9
Семпъл 10
Семпъл 11
Семпъл 12
Семпъл 13
Семпъл 14
Семпъл 15
Семпъл 16
Семпъл 17
Семпъл 18
Семпъл 19

0xSN00
0xSN01
0xSN02
0xSN03
0xSN04
0xSN05
0xSN06
0xSN07
0xSN08
0xSN09
0xSN0A
0xSN0B
0xSN0C
0xSN0D
0xSN0E
0xSN0F
0xSN10
0xSN11
0xSN12

Моментна стойност ±U(I)1 от архив N (1 - 7).
Моментна стойност ±U(I)2 от архив N (1 - 7).
Моментна стойност ±U(I)3 от архив N (1 - 7).
Моментна стойност ±U(I)4 от архив N (1 - 7).
Моментна стойност ±U(I)5 от архив N (1 - 7).
Моментна стойност ±U(I)6 от архив N (1 - 7).
Моментна стойност ±U(I)17от архив N (1 - 7).
Моментна стойност ±U(I)8 от архив N (1 - 7).
Моментна стойност ±U(I)9 от архив N (1 - 7).
Моментна стойност ±U(I)10 от архив N (1 - 7).
Моментна стойност ±U(I)11 от архив N (1 - 7).
Моментна стойност ±U(I)12 от архив N (1 - 7).
Моментна стойност ±U(I)13 от архив N (1 - 7).
Моментна стойност ±U(I)14 от архив N (1 - 7).
Моментна стойност ±U(I)15 от архив N (1 - 7).
Моментна стойност ±U(I)16 от архив N (1 - 7).
Моментна стойност ±U(I)17 от архив N (1 - 7).
Моментна стойност ±U(I)18 от архив N (1 - 7).
Моментна стойност ±U(I)19 от архив N (1 - 7).
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Моментна стойност ±U(I)20 от архив N (1 - 7).
Общо 20 регистъра; 40 байта; S = 1 - U; S = 2

0xSN13
-I

По гореописания начин са прочетени моментни стойности от един
екземпляр на импедансно реле. Резултата в графичен вид е показан на фигура 5.
Моментните стойности са в АЦП единици от 0 до ±512 (целия диапазон е 1024).
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Фиг.5.
ПРИМЕРНИ ЗАПИТВАНИЯ КЪМ RIS-2
Списък на съобщенията към RIS-2 по Modbus мрежата, за четене на
основната част от данните, са дадени в таблица 4. Устройството е с адрес128
(80h) и регистрите за последно задействие, архиви или семпли се четат на
блокове.
Таблица 4
Команда за:

Изпраща се (HEX):

Последно задействие

5А

80 03 01 00 00 15

9B

80 03 02 00 00 15

9B

17
E8

Четене на Архив 1

AC

Четене на Архив 2

80 03 03 00 00 15

9А

80 03 04 00 00 15

9B

80 03 05 00 00 15

9А

50

Четене на Архив 3

24

Четене на Архив 4

D8

Четене на Архив 5

80 03 06 00 00 15

9А

80 03 07 00 00 15

9B

80 08 00 00 55 AA

41

9C

Четене на Архив 6

60

Четене на Архив 7
Тест
комуникацията

80 03 00 00 00 10

на

35

Отговор
80 03 20 .. .. .. data .. .. ..
CRC
80 03 2A .. .. .. data .. .. ..
CRC
80 03 2A .. .. .. data .. .. ..
CRC
80 03 2A .. .. .. data .. .. ..
CRC
80 03 2A .. .. .. data .. .. ..
CRC
80 03 2A .. .. .. data .. .. ..
CRC
80 03 2A .. .. .. data .. .. ..
CRC
80 03 2A .. .. .. data .. .. ..
CRC
80 08 00 00 55 AA 41

35
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80 03 11 00 00 14

5E

80 03 21 00 00 14

51

E8
E8

80 03 28 .. .. .. data .. .. ..
CRC
80 03 28 .. .. .. data .. .. ..
CRC

4. Заключение
При наличие на данни в регистрите, описани по – горе, както и при
поискване по Modbus могат да се четат всички налични данни от импедансно
реле RIS-2. Системата поискала данните трябва да си ги обработи или
преобразува в необходимия й формат.
Ако в процеса на експлоатация се наложи промяна в начина на представяне
на данните, това може да стане с промяна на регистрите, техните адреси или
начина за четене. Също така, ако е необходимо , може да се използва всеки друг
протокол – например Profibus.
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КООРДИНАЦИЯ НЯ ИЗОЛАЦИЯТА НА СИЛОВ
ТРАНСФОРМАТОР ПРИСЪЕДИНЕН КЪМ МРЕЖА СРЕДНО
НАПРЕЖЕНИЕ
Данаил Дачев
Резюме: В доклада са описани резултатите от изследването на причините
за откази причинени от атмосферни пренапрежения на съоръжения средно
напрежение присъединени към разпределителната мрежа средно напрежение.
Моделирано е разпространението на електромагнитната вълна породена от
мълния в схемите на присъединение на възобновяеми енергийни източници.
Изчислени са формата и амплитудата на вълните на пренапрежения за
различни схеми на защита от пренапрежения. Предложен е начин на защита
от атмосферни пренапрежения с необходимата координация на изолацията
на съоръженията.
POWER TRANSFORMER INSULATION COORDINATION
CONNECTED TO MEDIUM VOLATAGE GRID
Danail Dachev
Abstract: The report describes the results of research into the causes of failures
caused by lightning of equipment connected to medium voltage distribution network.
The model of the propagation of electromagnetic wave caused by lightning in the
schemes of the connection of renewable energy sources is presented. The form and
amplitude of waves of different schemes for overvoltage protection of surge are
calculated. The coordination of protection from atmospheric overvoltage with the
isolation level is made.
1. Introduction
In the early days insulation levels for lightning surges were determined by
evaluating the 50 per cent flashover values (BIL) for all insulations and providing a
sufficiently high withstand level that all insulations would withstand. For those
values a volt–time characteristic was constructed. Similarly the protection levels
provided by protective devices were determined. The two volt–time characteristics
are shown in Fig. 1. The upper curve represents the common BIL for all insulations
present, while the lower represents the
protective voltage level provided by the
protective devices. The difference
between the two curves provides the
safety margin for the insulation system
[1].
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Fig.1 Coordination of BILs and protection levels
For the purpose of coordinating the
electrical stresses with electrical strengths
it is convenient to represent the
overvoltage distribution in the form of
probability density function (Gaussian
distribution curve) and the insulation
breakdown probability by the cumulative
distribution function. The knowledge of
these distributions enables us to determine
the ‘risk of failure’, fig.2 [1].
Fig.2 Method of describing the risk of failure
When we put the protective device the risk of failure will be minimize as shown in
fig.3.

Surge
arrester residual
voltage
probability

Overvoltage
distribution
without
surge
arrester

Insulat
ion
breakdown
probability

Overvoltage
distribution
with
surge
arrester

Risk
failure with
surge
arrester

of

Risk
of
failure without
surge
arrester

Fig. 3 Risk of failure whit protective devise
The coordination of protection from lightning overvoltage with the isolation level
is made in tree steps:
Calculation of the insulation breakdown probability;
Calculation of the overvoltages whit and without surge arrester;
Calculation of the risk of failure;
2. Calculation
The dielectric strength decreases with the time of voltage application (or the life)
and in many cases the decrease in dielectric strength (Eb) with time (t) follows the
empirical relationship
(1)

tEbn = const
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where the exponent ‘n’ depends upon the dielectric material, the ambient
conditions, and the quality of manufacture.

tEbn = const

ln(Еb)

without
discharges

partial

tEbn ≠ const
with
discharges
Dielectric strength at
nominal voltage (En)

partial

The reduced time of life if erosion
and
partial
discharges
are

ln(t)

When the discharges occur on the insulation, the erosion takes place initially over
a comparatively large area. The erosion roughens the surface and slowly penetrates
the insulation and at some stage will again give rise to channel propagation and ‘treelike’ growth through the insulation. For practical application it is important that the
dielectric strength of a system does not deteriorate significantly over a long period of
time (years).
The main characteristic of interest of insulation is the disruptive discharge which
may occur during the application of stress. However, because of the randomness of
the physical processes which lead to disruptive discharge, the same stress applied
several times in the same conditions may not always cause disruptive discharge.
Also, the discharge when it occurs may occur at different times and places. In
addition, the application of the stress, even if it does not cause discharge, may result
in a change of the insulation characteristics. [1]
According to Ordinance on the structure and arrangement of electrical facilities
and power lines in Bulgaria, articles 1237 (3) for transformers rated voltage 20/0,4
kV it is not strictly required to arrange surge arresters for protection.
The investigation of one case of failure of power transformer worked without surge
arresters for protection is described below. The power transformer in the 3 MW
water plant is connected to the grid with power cable 20 kV and the overhead line to
the substation. The transformer worked in service of six months. In the morning after
lightning storm in the winding of power transformer the failure is occur. At the
moment of failure there was only one arrestor. The length of cable lk is 200 meters. In
this case overvoltage is expected to be two times more than residual voltage of surge
arrester [4]. If the residual voltage of surge arrester Ures = 72,4 kV (Uc = 24 kV, 10
kA), calculated overvoltage is 133,4 kV which is more than lightning withstand
voltage of transformer 125 kV. The results of calculation are shown in fig.4.
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Fig. 4. Calculated voltages waveform in case with one line surge arrester.

Picture of the fail winding.
The general stages of a winding fault between turns are as follows [3]:
• Stage 1: The insulation between conductors is stressed, causing a change to the
resistive and capacitive values of the insulation at the fault point. High temperatures
and similar reactive faults result in carbonization of the insulation (dielectric) at that
point. Carbonization may also occur due to tracking across the insulation system.
• Stage 2: The point of fault becomes more resistive. A mutual inductance occurs
between the “good” portion of the winding (and other current carrying components of
the system) and the shorting turns. I2R losses increase at the point of the fault due to
the increase in current within the shorting turns, increasing the temperature at that
point and causing the insulation system to carbonize quickly. The motor may start
tripping at this point, although it may be able to run after a short cooling period.
• Stage 3: Insulation breaks down and the energy within the point of the short can
cause an explosive rupture in the insulation system and vaporization of the windings.
The
adopted
voltages
they are
[2].

following schemes are
for protection from overof power transformers when
connected to overhead lines

Fig.5. Scheme of surge protection.
Calculation of the overvoltage whit surge arresters for protection of the cable and
of the transformer are made for two cases. The first case surge arrester near to
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transformer have rated current 5 kA and the second – 10 kA. The results are shown in
fig. 6 and 7.
Overhea

Power

Li
ne

Switch

Transf

Surge
arrester

Fig. 6. Calculated voltages waveform whit rated current of surge arrester is 5 kA.
Overhea

Power

Li
ne

Switch

Transf

Surge
arrester

Fig. 7. Calculated voltages waveform whit rated current of surge arrester is 10 kA.
Conclusion
The results of calculations show good agreement with the requirements for
protection of transformers with surge arresters. The high class and nominal current 10
kA surge arrester and scheme of surge protection shown in Figure 5 are
recommended.
It is necessary to remove articles 1237 (3) in Ordinance on the structure and
arrangement of electrical facilities and power lines in Bulgaria.
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МЕТОД ЗА ДИАГНОСТИКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА
ИЗОЛАЦИЯ ПРИ ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
ИЗМЕРВАНЕ НА ТАНГЕНСА ОТ ЪГЪЛА НА
ДИЕЛЕКТРИЧНИТЕ ЗАГУБИ
Петър Наков, Данаил Дачев, Виктор Райчев, Велислава Райдовска, Таня
Петкова
Резюме: Технологията и развитието на системите за измерване с
получаване на добър сигнал и най-добрите техники и знания за анализ са
предпоставка за количествена оценка на стареенето на изолацията на
съоръженията. Измерването на тангенса от ъгъла на диелектричните загуби
при различни напрежения може да ни даде половината от отговора: Как
остарява електрическото съоръжение?. Честотната спектроскопия на
електрическата изолация е втората част на отговора. Данните за тангенса
от ъгъла на диелектричните загуби в честотна област и математическото
моделиране на процеса на стареене са в основата на предлагания метод за
оценка на състоянието на електрическата изолация на съоръженията.
Статията позволява да се разбере как може да се използва информацията от
резултата от измерването, за да се вземат решения за поддръжка и/или
замяна на оборудване.
THE METHOD TO ASSESSMENT OF CONDITION OF ELECTRICAL
INSULATION OF EQUIPMENT FROM RESULT OF MEASUREMENT OF
DESSIPATION FACTOR
Petar Nakov, Danail Dachev, Victor Raychev, Velislava Raydovska, Tania
Petkova, TU - Sofia
Abstract: The Technology and developments of testing systems with good signal
acquisition and best knowledge techniques for analysis have provided possibility to
reach information about aging of insulation structures. The Measurement of
dissipation factor at different voltages could give us the half of answer: How is aging
the electrical machine?. Dielectric Frequency Response or Frequency Domain
Spectroscopy is the second part of answer. Dielectric Frequency Response data and
mathematical modeling of the process of aging give us possibility to assessment of
electrical insulation condition. The paper made understanding how can be used the
information from measurement result to make the decisions on maintenance and/or
replacement of equipment.
1. Introduction
Стареенето на електрическата изолация се описва чрез промяната на наклона
и формата на зависимостта на пробивното напрежение от времето на
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въздействие - „крива на живота“. Намаляването на живота на електрическата
изолация се дължи на реалните процеси на стареене: наличие на примеси при
производство; проникване на вода и образуване на водни дендрити; локално
повишаване на температурата и интензитета на електрическото поле;
образуване на газови междини; развитие на частични разряди и електрически
дендрити; развитие на дендритите между двата електрода; образуване на канала
на пробива.
ln(Еb)

tEbn = Ct
tEbn ≠ Ct
за водни
Работен интензитет
на електрическото
поле (Er)

„Крива
на
живота“ на идеална
електрическа
изолация

Намаляване на живота
електрическата изолация

на
ln(t)

Фиг. 1 Илюстрация на причините за намаляване на живота на електрическата
изолация.
Включвания от различно естество влошават състоянието на електрическата
изолация, което се изразява с нарастване на степенния показател n и
намаляване на константата Ct на „кривата на живота“. За силови кабели се
контролира големината на включванията в зависимост от работните
интензитети (2 – 10 kV/mm) в диапазона 50 – 200 µm. Електрохимичното
стареене на електрическата изолация преобразува зона около включваният в
електрически дендрити.

1
2
3
4
Снимки 1, 2, 3, 4 Дендрити тип „папийонка“ около дефект в изолацията 1 и
2, дефект на повърхността 3 и в полупроводимия полиетилен 4. (Снимките са от
литературните източници).
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Водни дендрити
сн.5 от жилото
сн.6 от екрана
Водните дендрити се възприемат като изолационен материал [6]. Въпреки,
че се наричат водни дендрити съдържанието на вода е около 1% за старели в
експлоатация кабели [8]. Диелектричните свойства на водните дендрити имат
по-големи стойности, но близки до параметрите на електрическата изолация –
относителна им диелектрична проницаемост е εr = 2,3 – 3,6 и тангенсът от ъгъла
на диелектричните загуби е tg(δ) = 0,002 - 0,02 [7, 8]. Пробивното напрежение
на силови кабели с водни дендрити намалява два пъти – фиг.1. Водните
дендрити се преобразуват в електрически под действието на пренапрежения
и/или изпитване с високи напрежения (разрушаващи изпитвания) като дефектът
нараства и се образуват газови включвания. В газовите включвания започва
процеси на ударна йонизация и се образуват електрически
дендрити. Електрическите дендрити са дендрити, които
генерират частични разряди. Частичните разряди създават
лавини от ускорени електрони, а подложената на ударите на
електроните материя старее ускорено, по-тъмната част на
дендрит „папийонка“ на снимка 7 в близост до жилото на
кабела.
Възможно е развитието на пробива да включва няколко
цикъла на процесите – воден дендрит и/или включване –
пренапрежение – електрически дендрит. Отделните фази се
наблюдават на снимка 8.
2. Измерване на параметрите на електрическата изолация
Оценката на състоянието и остатъчния ресурс на електрическата изолация
има значителни предимства при експлоатация на съоръженията.
В момента в наредбите за устройство и експлоатация е възприет метод за
оценката на състоянието и остатъчния ресурс на електрическата изолация чрез
изпитване с напрежения надвишаващи 5 и 6 пъти номиналните (линейни)
напрежения. Методът е известен като метод на издържимите напрежения, а
резултатът е „издържа“ или „не издържа“. Целта на измерването е да се сравнят
издържимите напрежения със стойностите от кривата на живота. Повишените
напрежения създават условия за ускоряване на цикъла на стареене на водните
дендрити и/или включвания като ги преобразуват в електрически дендрити.
За разлика от законовите наредби в Р.България в световната практика се
налага мнението да се понижава големината на напреженията при изпитване на
електрическата изолация, защото
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“… even massive insulation defects in extruded dielectric insulation cannot be
detected with DC at the recommended voltage levels. ” according to the IEEE 4002001 standard [3].
В стандартите са описани различни методи за измерване на параметрите на
електрическата изолация с напрежения близки до номиналните. Директното
измерване на големината на включванията е разрушаващо изпитване.
Големината на включванията се контролира от производителя чрез входящ
контрол на суровините. Производителите са създали необходимите условия за
да изградят електрическта изолация близка до идеалната. Много от
конструкциите на съоръженията имат елементи, които забавят процесите на
проникване на вода (хидро изолиращи системи) и на развитие на водните
дендрити (TR-XLPE).
Независимо от качеството на електрическата изолация е ценно да се
определи степента на проникване на вода и степента на развитие на дендритите.
Особено важно е да се определи мястото и количеството на дефектите. Има три
величини на електрическата изолация, които при измерване не я разрушават и
имат значително по-голяма степен на информативност за състоянието на
съоръжението. Това са тангенсът от ъгъла на диелектричните загуби,
отразените електромагнитни вълни - рефлектометрия (TDR) и частичните
разряди.
Тангенсът от ъгъла на
диелектричните загуби не се
нормира, но се прилага като
сравнителен показател
при
оценка на общото състояние на
електрическата изолация. За
кабели средно напрежение с
изолация
от
омрежен
полиетилен
се
счита,
че
зависимостта на tg(δ) от
напрежението е незначителна за
нови кабели и е нарастваща
крива за старели кабели в края
на
работния си цикъл, фиг.2.
Подобни са критериите и за
други
съоръжения
като
трансформатори и въртящи се
електрически машини, фиг.3.
Измерванията са направени с
честота 0,1 Hz.
3. Оценка на състоянието
Измерване на tg(δ) с малка честота 0,1 Hz позволява по-точно да се определи
количеството проникнала вода в електрическата изолация и образуването на
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водни дендрити [1]. Същият автор е систематизирал опита до 2001 година в
следните критерии:
Електрическата изолация на силовите кабели е в добро състояние, ако:
tg(δ)2Uo < 1,2 ‰ и
tg(δ)2Uo – tg(δ)Uo < 0,6 ‰
Счита се, че силовите кабели с омрежен полиетилен са изчерпали
ресурса и трябва да се подменят, ако:
tg(δ)2Uo ≥ 2,2 ‰ или
tg(δ)2Uo – tg(δ)Uo ≥ 1,0 ‰
За EPR и TR - XLPE тангенсът от ъгъла на диелектричните загуби при 0,1Hz
е по-голям от tg(δ) на XLPE кабели, но промяната му е подобна на дадените
критерии. The introduction of water Tree Retardant XLPE (TR-XLPE) reduced the
size and amount of the water trees in the cables. TR-XLPE consists of XLPE
insulation with tree retardant additive [8].
На фигури 4 и 5 са показани опитни данни за изменението на зависимостта и
стойностите за различна степен на стареене кабели с изолация от омрежен
полиетилен [2].

Фиг. 4

Фиг.5

Предложените граници са валидни за силови кабели с омрежен полиетилен.
Електрическите съоръжения с друг вид електрическа изолация имат различни
стойности за показателите. Както се вижда от фиг.3 за електрическа машина с
миканитна изолационна система стойностите на tg(δ), измерени с честота на
напрежението 0,1 Hz, са двадесет пъти по-големи от тези на силови кабели с
омрежен полиетилен.
Възможно е да се измерят стойностите на tg(δ) при различни честоти
(диелектрична спектроскопия). Изменението на tg(δ) от честотата има четири
характерни зони, които определят промяната на стойностите за различни
диагностични класификации [4].
Наличие на
вода и
киселини в
твърда

Промяна
в
геометрията
на
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Проводи
мост на
изолацията
Наличие
на вода в
изолацията

Фиг. 6 Зависимост на tg(δ) от честотата за маслено бариерна изолационна
система (силов трансформатор)

Фиг. 7
Фиг. 8
Увеличеното съдържание на влага увеличава стойностите на tg(δ) като
премества кривата в дясно, фиг. 7 и 8 [4, 5].

Фиг. 9. Зависимост на tg(δ) на трансформаторно масло от честотата при
различни температури [4].
Зависимостта на tg(δ) от температурата в диапазона на изследваните честоти
премества кривата в дясно, което се дължи на промяната на проводимостта на
трансформаторното масло, фиг.9.
Стареенето на изолационната система също променя стойностите на tg(δ).
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Фиг. 10 Зависимост на tg(δ) от честотата за силови трансформатори с
еднаква конструкция и различна степен на стареене [4].
Докато измерванията при промишлена честота могат да открият
остаряването на изолационната система в последният етап на живота й, фиг.10,
то измерванията при ниска честота дават информация за състоянието на
електрическата изолация в ранния стадий на развитие на дефекта –
молекулярно проникване на малки количества вода в изолацията или
образуване на водни дендрити. За нови съоръжения отношението
ОHz = tg(δ)0,1Hz / tg(δ)50Hz
на стойността на тангенса от ъгъла на диелектричните загуби измерена при
честота 0,1Hz, tg(δ)0,1Hz, към стойността на тангенса от ъгъла на диелектричните
загуби измерена при честота 50Hz, tg(δ)50Hz е малко. При стареене на
електрическата изолация отношението ОHz нараства пропорционално на
сумарната проводимост на проникналата влага и отделени продукти на
стареене в изолационната система. В процеса на стареене на електрическата
изолация се увеличава и отношението
OU = [tg(δ)2Uo – tg(δ)Uo ]/ tg(δ)Uo .
Увеличението на стойностите на отношението OU е в резултат на
образуването на електрически дендрити. Наблюдението на промяната на двете
отношения дава информация за степента на стареене на изолационната система.
Произведението на двете отношения
П = ОHz . OU
е степента на стареене на изолационната система.
4. Заключение
1. Измерването на tg(δ) в честотния диапазон 0,001 – 100 Hz и за стойности
на изпитвателното напрежение до два пъти от номиналното позволява да се
проведе без разрушителна оценка на състоянието на електрическата изолация.
2. Резултатите от измерването на tg(δ) могат да се прилагат за оценка на
стадия на стареене на електрическата изолация и да се определи с достатъчна
точност експлоатационния ресурс на съоръжението.
3. Резултатите от анализа е целесъобразно да се съгласуват със заключенията
от измерването на частични разряди за да се установи наличието и да се
определи мястото на дефектите в електрическата изолация на съоръженията.
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ЧАСТИЧНИ РАЗРЯДИ – ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МЕТОД ЗА
ЛОКАЛИЗИРАНЕ
Петър Наков, Данаил Дачев, Николина Петкова
Резюме: Източникът на частични разряди има определена позиция в обема
на съоръжението. Измервателните преобразуватели се монтират
неподвижно на корпуса или в обема на съоръжението. Разпространението на
електромагнитната вълна от източника на частични разряди до
измервателните преобразуватели е свързано с многократно пречупване и
отражение. Анализът на формата на регистрираната електромагнитна
вълна и времето на закъснение на сигнала до местата на монтаж на
измервателните преобразуватели са в основата на предлагания метод за
локализация на мястото на източника на частични разряди.
PARTIAL DISCHARGE – ELECTRICAL METHOD FOR
LOCALISATION
Petar Nakov, Danail Dachev, Nikolina Petkova
Abstract: The wave propagation caused by partial discharge PD depends on
scheme of the winding and the construction of the power equipment. In all cases, the
PD source had a specific position so the wave measured from the PD-coupling device
had a specific waveform. The waveform is different when PD-coupling device is put
on various positions – bushing, tabs or flange of the tank. The time of propagation
from PD source to coupling device depends on the path – transformer winding and
tank. The waveform and the time of propagation are criteria for the localization of
the source of incipient faults.
1. Въведение
Частичните разряди са електрически разряди, които се развиват в част от
изолацията между електроди, намиращи се под различен потенциал. От
съществено значение са амплитудата, привидния заряд и мястото на източника
на частичните разряди [1].
Методите за диагностика трябва да дават информация за действително
опасни проблеми (разрушителен частичен разряд) или засягат функционалното
предназначение на съоръженията.
Техниките за откриване и измерване на разрядите се базират на вълновите
процеси, които се получават по време на разряда. Измерват се импулсен ток,
диелектрични загуби, електромагнитна вълна, звукова вълна, повишено
налягане на газ, светлинен импулс. Вида на измерваната величина дава
наименованието на метода – електрически, акустичен и оптически.
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Съвременните технологии позволяват ефективно отстраняване на външните
смущения. Акустичният метод е добре известна технология, използвана за
откриване наличието и местоположението на дефекти в изолацията на силовите
трансформатори. Предимствата на този метод, показани в [2] са: методът
приложим е по време на работа на трансформатора; безопасен е; открива
източника на дефекти в тримерното пространство; може да бъде използван при
заводски изпитания.
Оптическите методи са изключително прецизни при развитие на разряди в
трансформаторното масло, но са неприложими за откриване на дефекти в обема
на твърда изолация.
Един от най-често използваните методи за откриване на частични разряди са
електрическите. Схемата на измерване включва измервателни импеданси от
различен вид (токови, напреженови или комбинирани) и регистриращо
измервателно устройство с широка честотна лента. Токът на разряда има
параметри до няколко микроампера в наносекундния диапазон, което позволява
честотно отделяне на измерваните величини от параметрите с промишлена
честота на съоръжениято.
Основно предимство на електрическите методи е възможността да се
измерват всички характеристики на частичните разряди, които са свързани с
амплитуда, привиден заряд, брой на импулсите, разположение на импулсите по
фаза на захранващото напрежение и място на източника.
2. Нормиране
Електрическите машини с миканитна изолационна система са устойчиви на
въздействие на частични разряди. Счита се, че стойности от 1000 pC са напълно
допустими за нови машини. За силовите кабели частичните разряди създават
условие за бързо разрушаване на изолацията. В този случай са нормирани
стойности до 5 pC за нови кабели. За силови трансформатори привидният заряд
на частичните разряди се нормира в БДС 15302-91 и трябва да е по-малък от
300 - 500 рС, когато частичните разряди са в твърдата изолация и по-малко от
3000 рС, когато частичните разряди са в изолационното масло. Счита се, че
частични разряди, които надвишават стойностите 2500 рС за бариерната
изолация и 10000 рС за трансформаторното масло ще предизвикат ускорено
разрушаване на изолационната система на силовия трансформатор.
Последователността на развитие на дефектите е начално стареене на
изолацията; възникване и развитие на частични разряди, нарастване на дефекта
и повишаване на интензивността на частичните разряди, развитие на овъглени
пътечки по повърхности, развитие на условие за пълен разряд или пробив.
Определянето на степента на опасност на дефекта за съоръжението изисква да
се определи големината и мястото на възникване.
3. Схема на измерване
Схемите на измерване включват:
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- измервателни преобразуватели с честотна лента от 1 до 400 MHz,
- свързващи кабели с еднаква дължина,
- измервателно устройство (цифров осцилоскоп) с честотна лента 400 MHz,
2,5 GSa/s.
Монтажът на измервателните преобразуватели може да се реализира чрез
свързващи кондензатори (измервателните изводи на проходни изолатори,
капацитивни делители) или към елементи от корпуса на съоръжението с голямо
вълново съпротивление (фланци, ревизионни люкове, болтови връзки на
корпуса). За точно определяне на мястото на дефекта са необходими минимум
четири преобразувателя. На снимка 1 са показани местата на монтаж на пет
измервателни преобразуватели по корпуса на силов трансформатор.

А

Снимка 1 Разположение на точките на измерване
Дължината на свързващите кабели трябва да е еднаква, но е желателно да са
възможно най-малка. Това условие обезпечава преминаването на сигнала към
измервателното устройство без деформация и с еднакво закъснение.
Измервателното устройство трябва да има достатъчна разрешаваща
способност за измерване и обработка на сигнали със статистически характер с
време на нарастване на фронта на вълната 5 – 10 ns.
4. Обработка на измерените сигнали
След провеждане на измерванията, резултатите се анализират в съответствие
със следните критерии.
За локализиране на мястото на дефекта:
• изчислява се времето на закъснение на сигнала;
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• изчислява се разстоянието до мястото на дефекта от всеки
преобразувател;
• определя се вероятния обем в съоръжението, където се предполага,
че е мястото на източника на частични разряди.
За локализиране на вида на дефекта се използват:
• анализ на моментите на възникване на частични разряди по фаза на
захранващото напрежение;
• анализ на статистическото разпределение на амплитудите на
частични разряди в положителна и отрицателна полярност;
• статистически анализ на формата на сигнала.
За конкретния случай на измерване на силов трансформатор са регистрирани
осцилограми и е направена локация на източник на частични разряди.
Разпределението на импулсите от частичен разряд от влошен контакт до
точка 1 е илюстрирано на осцилограмите (сигналът достига първи).
Координатите са изчислени чрез време-закъснението на сигнала измерен
едновременно от петте точки. Мястото на източника на частични разряди е на
0,3 m от дъното, на 0,3 m от стена на казан изводи средно напрежение (задна
стена на показаното изображение) и на 1,75 метра от стена на разширителя (от
ляво).

Осц.1 Статистическа форма на сигналите
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Осц. 2 Разпределение на амплитудата на частичните разряди по фаза на
напрежението с промишлена честота.
Повредата генерира частични разряди с еднаква амплитуда в двете полярности,
следователно полето в мястото е равномерно. Импулсите от частични разряди са от
влошен контакт в близост до фаза А с приведени параметри към първична страна на
схемата за измерване: 1.8 V, 1450 pC.
5. Заключение
Методът за локация на източници на частични разряди е приложен за 2
турбогенератора, 10 хидрогенератора, 15 силови трансформатора и 150 кабелни
електропроводни линии.
Точността на определяне на мястото на дефекта, доказано след ревизия на
електрическата машина, е 25 cm.
Времето за точна локация е 1 час, а за цялото измерване е 4 часа.
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БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГИЙНА БОРСА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА
ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР
Тяника Варимезова
Резюме: Този доклад включва преглед на специфичните особености на
пазарния модел на търговия с електрическа енергия у нас и предпоставките за
въвеждането на енергийна борса. Дискутират се ключови проблеми и препятствия пред учредяването и интегрирането й в България, на база опита на
страните членки, с изградени такива. Изискванията и практиката в ЕС в
областта на създаването на единен електроенергиен пазар е от изключително важно значение за реформата, която понастоящем протича в ЕЕ на
България. В разработката са описани са участниците в борсовата търговия,
пазарно ориентираните отношения на енергийната борса, синтезирана е
информация за съществуващи енергийни борси в ЕС и е направен обобщен
анализ на реформата, като са предложени актуални препоръки при въвеждането на енергийна борса в България.
POWER EXCHANGE MARKET - A PREREQUISITE FOR
THE INTEGRATION OF THE BULGARIAN MARKET
Tqnika Varimezova
Abnstract: This report includes an overview of the features of the market model of
trade in electricity in the country and the prerequisites for the introduction of energy
exchange. Key issues and obstacles facing the establishment and its integration in
Bulgaria are discussed, based on the experiences of member countries with developed ones. The requirements and practice in the EU in the field of creation of an
united electricity market are crucial for reform, which currently is running in
Bulgaria's electricity. This report has synthesized information on existing energy
markets in the EU, participants in exchange trading are described, market-based
energy exchange relations and an overall analysis of the reform is conducted, as
current recommendations are suggested in the introduction of energy exchange in
Bulgaria.
1. Веведение:
Процесите по либерализиране и дерегулиране на енергийните пазари
стартираха от Англия и Скандинавските страни в началото на 90-те г. на миналия век. Наблюдавахме фундаментални промени, преструктуриране на електроенергийния отрасъл в световен мащаб. Предизвикателството е двойно–отварянето на всеки един национален пазар и интегрирането им в единен европейски.
Българският пазар на ел.енергия претърпя множество промени в процеса на
либерализация. Енергийното ни законодателство в голяма степен отговаря на
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изискванията на дир. 2003/54/ЕС, предвиждаща етапно въвеждане на възможността за свободен достъп до преносна и разпределителна мрежа и пряко договаряне с крайните потребители.Въведе се нов пазарен модел на регулиран достъп
на трети лица до мрежите, заместващ модела на “единствен купувач”. Но наличието единствено на конкуренция не осигурява автоматично „ниски цени” в
контекста на поскъпващите горива и екологични ангажименти. Преходът от
отпадането през 90-те год. на централизирания държавен модел към европейски
конкурентен пазар се оказва значително по-дълъг от очакваното. Външният натиск на три поредни правителства, с единна европейска цел и с различни политически платформи, забави плановото развитие. Предишното правителство на
практика стопира реформата в енергийния ни сектор, като консилидира държавната собственост и възстанови административното определяне на цените.
2. Участници в Борсовата Търговия
Съгласно ЗЕ, всяка една от дейностите, съставляващи вертикалната структура на процеса от производството до доставката на ел.енергия, се осъществява от
различни участници на електроенергийния пазар-производителите, търговците
на електроенергия и привилегированите потребители.
Съгласно ЗЕ, може да съществува само един лицензиран Обществен
доставчик за цялата територия на страната. Понастоящем такава лицензия е
издадена на Национална Енергийна Компания, която е основният участник на
българския енергиен пазар. Възложено й е предоставянето на всеобщо
предлагана услуга по доставка на ел.енергия на обществените снабдители и
потребителите “ВН”, което означава, че не може да отказва доставка, освен по
законоустановени основания. НЕК придоби лиценз на търговец и може
свободно да купува енергия и на либерализирания пазар.
Производители са всички централи, произвеждащи ел. енергия с лиценз.
Част от нея продават по квота, определена от ДКЕВР, на Обществения
доставчик, а останалото количество реализират на либерализирания пазар,
продавайки я на потребители и търговци на ел.енергия
Отделянето на ЕЦ като самостоятелни пазарни участници в контекста на
един конкурентен международен пазар понастоящем се оценява от някои експерти като погрешна стъпка в дългосрочен аспект. Приоритетно се изкупува
енергия от дружества с ниски цени и минимални, дори нулеви количества от
други. Това е резултат от липсата на завършен балансиращ механизъм, който да
остойности видовете енергия–базова, върхова и т.н. В момента се купува евтина
енергия от АЕЦ “Козлодуй” без тя задължително да е бандова, а ТЕЦ “Бобов
дол” и Топлофикация “Русе”, макар и по-маневренни, служат като затварящи
баланса. При навлизането на Енергийната борса базови и върхови продукти ще
получат реална пазарна цена. В началото вероятно ще се комбинира скъпото
производство на термичните централи по дългосрочни договори на НЕК с
ограниченото по обем производство от големите ВЕЦ, оперирани от НЕК. В
комбинация ще се продава по-скъп, но по-гъвкав продукт.
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Понастоящем има три отделни Електроразпределителни дружества,
собственици на разпределителните мрежи-„ЧЕЗ Електро България”АД, „Е.ОН
България Продажби”АД и „ЕВН Електроснабдяване”АД, доставящи ел.енергия
на потребителите, присъединени към разпределителната мрежа в територията,
за която имат предоставена лицензия по свободно договорени цени. Поради
естеството на своята дейност, разпределението, развитието и поддържането на
мрежата е естествен монопол за дадената територия. По този начин се създават
стимули за доказване на необосновано високи технологични и експлоатационни
разходи, целящи покачване на приходите, поради което ДКЕВР определя
“таван на цената”. “Горна граница” на приходите им се определя за период от 2
до 5г. В края на всяка година таванът се изменя с инфлационен индекс.
Дружествата имат възможност и да реализират допълнителна възвръщаемост,
ако постигнат определени целеви показатели.
Поемане управлението на дружествата от оператори с международен опит и
практика за работа в свободни пазари е правилна крачка в посока подобряване
на ефективността им. От друга страна обособяването на отделни търговски дружества предоставя възможност за детайлно наблюдение на експлоатационните
разходи и избягване на кръстосано субсидиране.
Електроенергиен системен оператор отговаря за централизираното оперативно управление, контрол и координиране на режима на работа на ЕЕС, координира паралелното взаимодействие с ЕЕС на членовете на UCTE. Администратира сделки, сключващи се по регулирани и свободно договорени цени,
организира пазара на балансираща енергия. Има счетоводна, управленска и
юридическа самостоятелност. ЕСО има важна роля в либерализираната част на
пазара и осигурява връзката между регулирания и либерализирания сектор.
За обособяване на Енергийна борса, се преструктурира НЕК, по трети либерализационен пакет по модела „независим преносен оператор“ и сертифициране на ЕСО като такъв. Съгласно този модел, НЕК продължава да притежава
преносната мрежа, а управлението и поддръжката поема дъщерната й компания
ЕСО. Това отделяне се наложи с цел да се избегнат конфликти на интереси.
Пазарно ориентираните отношения на Енергийната борса
Първите сделки в България, при свободно договорени цени датират от 2004г.
Те биват търговско взаимоотношение между независими производители и привилегировани потребители, целящо обслужване на най-големите индустриални
потребители, представители на тежката промишленост. С регистрацията на все
повече нови потребители и търговци моделът на пазара започна сериозно да
изостава от реалното развитие на процесите.
Предмет на провеждащите се периодични търгове е доставката на ел.енергия
на купувача в течение на месеца по цена, определена на търговете. Заявките се
подават в електронна форма, в границите на лимитите. Съществува ограничение на сумарния обем на предлаганите от купувача заявки, в зависимост от
предварително депозираната сума. Заявката не се приема от търговската система, ако с нейния обем, сумарният на заявките на купувача превишава установено ограничение. Участниците могат да оттеглят или изменят своите заявки.
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Чрез механизмите на ЕБ ще се сключват най-вече сделки на “спот” пазара.
Те стават ден преди реалната доставка на ел.енергия, чрез съпоставка на търсене и предлагане. От този пазар произлиза т.нар. “единна спот цена“, валидна за
всички сделки за даден период и служеща за ориентир при двустранни договори. На база заявените от участниците цени, борсата определя количествата, с
които участват. “Спот” пазар има във всички държави в ЕС, администриран от
съответния оператор.Възможно и е сключване на сделки “ден напред” директно
между участниците или чрез брокери. Краткосрочният пазар намалява разходите за балансираща енергия, публикува клирингова цена, предоставя възможност на участници на едро да коригират грешки в прогнозите във време близко
до реалното, намалявайки финансовия риск от участие в балансиращия пазар.
На балансиращия пазар се търгува с балансираща енергия, свързана с вторично, третично регулиране и регулиране чрез промяна на състоянието. Първичното регулиране и студеният резерв се осигуряват от ЕСО, а разходите се
разпределят равномерно между всички ползватели на преносната мрежа. Цена
за енергиен недостиг/излишък е цена, по която участник купува/продава недостигащата или съответно излишната му енергия от балансиращия пазар, определя се за всеки час. При двустранни договори на борсата е необходим контрол
върху формирането на цените при небаланс, т.е. необходимо е обособяването
на балансиращи групи с координатор, който да сключва сделки с ЕСО. Въвежда
се възможност за прехвърляне отговорността за балансиране. За да се избегне
вариантът, при който потребителите купуват скъпа балансираща енергия, те
заявяват допълнителни количества с цел, регистриране само на излишък (пониска цена). Тази практика ще се ограничи чрез координаторите.
Енергийните деривати-фючърси и опции са договори с доставка на стока,
предвидена в бъдещето. Основната им цел е хеджиране ценовия риск. При
“Форуърдната сделка” се продава/купува стока по цена, определена при
сключването й, с установена датата на доставка. Аналогично при “фючърсния
пазар” страните поемат задължение за покупко-продажба на предварително
определена дата по цена, определена при сключване на фючърсната сделка, но
чрез механизмите на борсата. Изпълнението им се осигурява чрез системата за
клиринг, представляващ взаимно прихващане на насрещните вземания на
страните по сделките с ценни книжа, в съответствие с поръчаното от страните.
Търговията със зелени сертификати е с документи, с определен срок на
действие, удостоверяващ производството на определено количество електрическа или топлинна енергия от ВЕИ или по комбиниран способ, посочващ датата, мястото на производство, производствената мощност и нейния собственик,
прехвърлим отделно от физическата ел. или топлинна енергия, чието производство удостоверява. Тази търговия не е развита, т.к. повечето страните предпочитат система на преференциално ценообразува с дългосрочни договори за изкупуване. Това е предпочитание на инвестиционните банки, защото пазарният
риск за обслужване на кредита е минимизиран. Очевидно е, че преценката кога
да се въведе този пазар зависи от това колко бързо се увеличава делът на ВЕИ.
Много компании се интересуват от търговия с въглеродни квоти. Въпреки
това, тя е възпрепятствана от високи разходи и услилия. Неяснотите относно
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националните планове за разпределяне на емисии, както и за конкретните механизми след 2012 г. дават негативно отражение върху създаването на адекватни
стимули за намаляването им. Факт е и, че не всички страни имат еднакви по
характер задължения от Протокола от Киото и от Европейската схема за търговия, което от своя страна създава условия за изкривяване на регионалния пазар.
Този вид пазар е "широко отворен за пране на пари". Необходимо е да се
засили сигурността му още при старта-да се стесни кръга на купувачите до
фабрики, топло- и ЕЦ и регулирани фирми. Схемата за търговия с емисии, чрез
която компании с излишък от въглеродни разрешителни могат да продават на
компании с недостиг, е основен инструмент за борба с климатичните промени.
Пазарът на мощности е пазарен механизъм за разпределяне на презграничния капацитет, който в момента се извършва на базата на експлицитни търгове.
ЕСО въведе координирани годишни, месечни и дневни търгове на границите с
Румъния и Гърция, планира през следващата година да завърши процеса на
всички граници. Очевидно е, че концепцията за имплицитните търгове за
разпределяне на капацитет и енергия е приложима само при функционираща
ЕБ. Като следваща стъпка ще се разработят и процедури за пазар в рамките на
деня. Вече се създаде вторичен пазар на капацитет. Най-важният въпрос при
прилагането на този модел на борсата е прилагането на правила за участниците
й, които да са достатъчно ясни, за да не се затруднява търговията.
3. Платформа за IT система, използвана за комуникация с ЕЕС
ЕСО въведе софтуер на „Сименс“, с който се очаква да започне търговията
по новите правила с Координатори на балансиращи групи. Той бе създаден в
съответствие с изискванията и стандартите на ENTSO-E. В него съществува и
модул за борсова търговия–пазар “ден напред”, чиито изпитанията ще започнат
от месец октомври 2011г. За да не се получи дискриминиращо предаване на
важна пазарна информация системата е създадена с защита на данните и
оперативна надеждност. Понастоящем се обсъжда и вариант за закупуване
платформа от NordPool-практиката при новооткрити европейски борси.
4. Съществуващи Енергийни борси в ЕС и възможни конкурентни
пазарни модели
Процесът на либерализация, въвеждането на директиви и регламенти на ЕС
целят да уеднаквят моделите на националните енергийни пазари в Европа и в
идеалния случай-създаване на единен вътрешен пазар в ЕС. В периода след
1993г в Европа се обособяват електроенергийни борси за физическа търговия,
чиято философия е постигане на ликвидност, конкурентост при ценообразуването, премахване на риска от пазарни манипулации. По характер биват регионални, но обхватът им ще се разширява и изпреварва интеграцията на енергийните системи на отделните държави и региони в ЕС.Поради липса на насоки за
съставянето на пазарен модел на ЕБ, всяка страна създаде свой собствен.Това
доведе до различия в процедурите, наблюдава се ниска съвместимост.
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Най-старата ЕБ е Скандинавската-Nordpool, собственост на норвежкия и
шведски преносен оператор (50/50%) от 1993г. Стартово на нея се търгува в
рамките на Норвегия, по-късно се лицензира и като клирингова къща, в момента търгува и с европейски квоти за СО2, и със зелени сертификати, издадени от
Шведското правителство. Северният пазар позволява извън борсата да се
сключват двустранни договори. През миналата година тя откри представителства в Амстердам и Берлин. В момента на нея са регистрирани 350 компании.
Отчитайки недостатъците и тромавостта на системата, физическият пазар на
ел.енергия се отделя в отделна компания Nord Pool Spot AS с лиценз за организиране и опериране на борса в реално време или ден напред. CEZ Group е един
от участниците й, търгуващи с електроенергия.
Nord Pool Consulting AS e консултантската компания на групата, насочена
към създаване и развитие на международни дерегуларани пазари на електрическа енергия. Подпомага развитието на енергийни борси като в последните години е работила в Япония, Румъния, Казахстан, Южна Африка.
Испанска ЕБ OMEL организира пазара от края на 1997г. По-късно португалския системен оператор създава OMIP, специализирана за търговия на финансови деривати, търгове с двустранни, фючърсни и форуърдни договори, и търгове
за виртуални електроцентрали. Тя образува клирингова къща OMIClear за
финансов гарант. С цел развитие на енергийния пазарна Иберийския полуостров, правителствата на Испания и Португали създават обща борса MIBEL,
състоящ се от 2 поделения:OMEL, испанската борса, управлява реалния дневен
пазар на енергия, OMIP, португалската борса-пазара на финансови деривати.
Полска ЕБ PolPX, създадена през 1999г.от Варшавската стоковата борса.
Доскоро е била маргинална. Най-честият тип сделки са за купуване на енергия
за следващия ден или година, като отскоро се предлага и за почасова търговия в
рамките на деня. Целта е да се предотврати поддържането на изкуствени цени.
Търгува се и със зелени сертификати. Според полското законодателство
дистрибуторите на електроенергия трябва да предлагат енергиен микс-10,4 на
сто от тока-произведен от зелена енергия. Подобно на България, в Полша също
липсва необходимата инфраструктура за присъединяване на новите ВЕИ.
През 1999г.се създаде първата независима интернет базирана борса в
Европа-Холандската APX Power NL. Представлява холдингова група от
холандският системен оператор на ВН и на природен газ, които са 100%
собственост на холандското правителство. През 2006г стартира нов сегмент
търговия-Intraday and Strips Market. Членовете на борсата “листват” през 15
мин. нуждата/излишъка от ел.енергия, като търгуват базов товар, върхов товар,
пиков товар и подвърхови товар.Сделката се сключва 2 часа преди доставката.
Британска ЕБ-APX Power UK е изградена в Лондон през 2000г. В момента
развива търговия в реално време-дневна и седмична; търговия на форуърдни
контракти–месечни, тримесечни и сезонни; търговия на капацитети и търговия
със сертификати за емисии на СО2.
Френска ЕБ Powernext стартира през 2001г. с търговската платформа Global
Vision system. Търговията й се валидира от LCH Clearnet, която изчислява
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нетните доходи и разходи на всеки участник и извършва изравняване. Всекидневния финансов поток се извършва със сетълмент системата на LCH Clearnet.
Европейска ЕБ ЕЕX е създадена през 2002г. със седалище в Лайпциг. Тя е
електронно базирана и се управлява от акционерно дружество, осигуряващо
персонала, сградите и ресурсите, необходими за поддържането й. Дейността й
се контролира от правителството на провинция Саксония и оперира в енеригйната и финансова общност на страните от Бенелюкс. Търговията се осъществява само от регистрирани участници-над 200 от 19 страни. При осъществяването на сделките задължително ползват независима клирингова къща–ECC AG,
дъщерна на EEX. Учстниците могат да управляват цените и сетълмент-риска 5г.
напред. От 2007 г. на ЕЕБ се търгуват и разрешителни на емисии на СО2.
Австрийскта енергийна борса ЕХАА, базирана във Виена, официално
започва работа 2002г. с основен акционер австрийската капиталова борса. Изискваната допустима граница на риска се определя всеки ден за обмен бизнес, отделно се изчислява за клиентски и имуществени сметки. Австрийската банка
OeKB предлага услуги като банка по сетълмент на място, пазари на деривати,
управлява обезпечението на договорите в полза на EXAA, действайки като
агент и е отговорна за евентуално неизпълнение на участник на пазара.
Използват се банкови гаранции, ценни книжа, депозити, деноминирани в евро.
През 2005г. на борсата стартира търговията със сертификати за СО2 емисии.
Италианската ЕБ IPEX се организира и управлява от търговския оператор
GME. Тя е 100% собственост на държавата и играе главна роля в развитието на
ВЕИ от януари 2004г. Включва “спот” пазар на зелени сертификати и пазар на
сертификати за енергийна ефективност-бели сертификати. Същевременно GME
извършва и клиринг по сключените сделки.
Белгийска ЕБ Belpex получава лиценз за пазарен оператор на ел.енергия от
2006г, установявайки пазарни правила за търговия „ден напред”, a от тази година предлага и в рамките на деня. Свързана е със холандската и френската борса,
като съществен факт в този модел е съществуването на 2 трансгранчини връзки
(Фр-Б и Б-Хол), което я усложнява. Целта е оптимизиране на преносен капацитет на 3 страни, чрез коопериране на системните оператори с енергийните
борси, провеждайки търгове едновременно за товар и трансграничен капацитет.
По този начин се реализира визията на ЕС за интегриран енергиен пазар.
Чешка ЕБ PXE е създадена през 2007г., със седалище в Прага. През нея
ежегодно се търгуват над 30-32TW. В 2008г. към нея се включва Словакия, в
последствие и Унгария. PXE е предпоставка за непрекъснатост на търговията има възможност за сделки 3 год. напред. Броят участници до момента е 35.
Унгарска ЕБ-HUPX е създадена от националния оператор на преносната й
система–Mavir през 2008г. в Будапеща, с капитал около 81 хил. евро и
електронната платформа на Trayport ®-водещ доставчик на софтуер за найголемите световни компании за търговия със стоки. Миналата година HUPX
стартира своя “ден напред” пазар в партньорство с Spot EPEX.
Румънска ЕБ OPCO е дъщерна компания на националния системен оператор, създадена с консултантската помощ на Nord POOL Consulting. Освен
стандартния пазар ден - напред съществува и т.нар. централизиран пазар на
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двустранни договори. Основна пречка за конконкурентноспособността при
пазар ден-напред е импортната такса ->2.00EUR/MW и експортната такса >7.00EUR/MW. Този пазар е алтернатива на доскоро експортно ориентирания
български пазар. Съгласно изискване на румънския регулатор ANRE от 2007г. и
централизирани търгове за продажба на зелени сертификати.
Гръцкия ”pool” пазар действа на принципа всички централи (без ВЕИ) се
задължават да продадат произведената енергия на Пула, а всички доставчици са
длъжни да я закупят от Пула. Първи се класират офертите на централи с найевтина енергия и накрая-централите с най-висока офертна цена. В зависимост
от това каква цена и какво количество се оферира, има риск дадена централа да
не се класира и така да остане без да бъде активирана за дадения период. При
този пазар вносът не влияе върху цената, тя се определя от HTSO.
Словенската BSP Regionalna Energetska Borzеn е 100% дъщерна компания
на словенския системен оператор. Работи под търговското название SouthPool,
или "Южен басейн", сключи първата сделка на 11.11. 2008 г, като бяха изтъргувани 180 MWh електроенергия в непиковите часове централноевропейско
време на цена 34.92 EUR/MW. Тя ще поеме от Eurex, част от групата на "Дойче
бьорзе", задачите по разпределение на електрическа енергия в Словения и
Сърбия, като на по-късен етап проектът ще се разшири основно в югоизточна
Европа. Отделен сегмент на Borzen съществува за търговия със биомаса.
Европейската ЕБ ENDEX за енергийни финансови деривати оперира в
енеригйната и финансова общоност на страните от Бенелюкс. Основни акционери са големи енергийни компании като E.ON, Fortis, RWE и големите потребители на енергия. Оперира с електронна търговска система за форуърдни и
фючърсни 3-мес. и годишни договори за доставака на енергия в Белгия и
Холандия. Учстниците могат да управляват цените и сетълмент-риска 5г. напред. Енергийните контракти на холандската и белгийска борса се търгуват
чрез водещата електронната платформа на Trayport Global Vision system.
Очаква се през 2012г свързването на унгарската, чешката и словашката ЕБ.
Обобщен анализ на реформата-пречки и препоръки
Бариерите за навлизане на Енергийна борса са съществени, но
преодолими като цяло, което е отчетено при извършването на настоящата
оценка. Наяве са административни бариери-изискване за лицензи, за производство на ел.енергия при планиран обем над 5 MW, сертификат за произход на
произвежданата електроенергия, разрешителни за експлоатация на действащата
инсталация и съоръженията към нея. Забавяне се получава и от тромавите
лицензионни процедури, неефективната либерализация на пазара. Анализите на
експертите показват, че създаването на енергийна борса в България ще позволи
да се търгува повече енергия на свободния пазар, а делът на регулирания пазар
се свие, ще има и повече възвращаемост на инвестициите, публичните сделки
означават ясни правила, прозрачност на цените и лоялна конкуренция, от което
ще спечелят и самите компании, и потребителите.
Три са предложените варианти за борсата. Един от вариантите е борсата
да е акционерно дружество, с участие на производители, ЕРП-та, търговци на
енергия,финансови институции и ЕСО, осигуряващ достъпа до мрежата. Друг
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вариант предвижда системният оператор да стане акционер на Софийската
стокова борса (ССБ) или Българската фондова борса (БФБ). ССБ отдавна лобира за създаването на ЕБ с нейно участие. В същото време практиката в някои
други страни с този тип пазари да функционират като част от фондовия-напр.
Чехия. Дискутира се и възможността ЕСО самостоятелно да създаде борса.
Това би довело до конфликт на интереси, т.к. означава компанията майка-НЕК,
да е привилегирован участник.Още повече ще се усложнят нещата от създаването на мегахолдинга, в който освен "Булгаргаз" и "Мини Марица-изток" ще
участват НЕК, АЕЦ "Козлодуй",ТЕЦ "Марица-изток 2" и в бъдеще АЕЦ "Белене".
Очаква се първоначално борсата да работи само на наша територия, в
последствие да се интегрира с румънската, създавайки регионална такава.
Borzen SouthPool, покриващ единствено словенския пазар няма ликвидност,
участниците на нея са малко, поради което не е препоръчително използването
на опита й. Количествата ел. енергия, търгувани на OPCOM са достатъчни за
даване на референтна цена. Целесъобразно е българските фирми, да ползват
румънската електроенергийна борса, работеща с модерна платформа (като тази
на NordPool), имаща голям брой участници и сравнително висока ликвидност.Не са за пренебрегване и електропреносните връзки между България и
Румъния.В допълнение, евентуалното участие на български фирми на
румънската ЕБ ще им донесе единна представителна цена, като не е задължително да е еднаква с тази на Румъния, ако се приеме принципът на зонално
разделяне на пазара. Така разходите, за прилагане у нас ще са много по-ниски, а
срокът за осъществяване по-кратък-между 6 и 12 мес., при избор на този
вариант.От друга страна, водещият регулатор при определяне правилата за
работа на борсата няма да е само ДКЕВР, а ще е съвместно с регулаторите на
Румъния и съседните страни, започнали работа за присъединяване към OPCOM.
Процесът на създаване на енергийна борса у нас има няколко задължителни
етапи, които следва да бъдат отчетени при разработването на концепция за
създаването й, програма и план за действие:
- В условията на децентрализация, има възможност за преднамерено
увеличаване на производството и преноса на ел.енергия, с цел възпрепятстване
на други компании–съперници, да използват електропреносната мрежа ВН. За
да се избегне недопустимо претоварване са необходими ефективни закони,
приети от националните законодателни власти, гарантиращи недискриминиационен достъп до преносните и разпределителните мрежи.
- Организиране на свободна транс-гранична търговия на единна система,
включваща пазарни механизми за разпределение на преносните капацитети. В
момента преносната способност се дели 50/50 със съседните оператори. В
Европа върви процес на анализ на ползите от въвеждане на “coordinated flow
based auctions”, позволяващ на търговеца да играе само на една виртуална
граница, да кажем, ако иска да продаде енергия от България за Унгария.
- Поглед напред към модернизиране на енергийна ни инфраструктура, при
увеличено производството от ВЕИ, поради което привличането на инвестиции,
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посредством раздържавяването на дружествата от сектора, е насочено към
тяхното стабилизиране и запазване като дейност.
- За подобряване качеството на доставката и създаване на конкурентен пазар
значение има и регулаторната практика, нейната последователност, безпристрастност. Вевеждането на мерки срещу евентуална злоупотреба с монополно
положение на разпределителните дружества чрез свързани лица, както и срещу
неправомерното боравене с вътрешна информация е важна стъпка. С цел
ефективно откриване на пазарни нарушения е създадена Агенцият за
сътрудничество на енергийните регулатори-ACER, действаща на ниво
Европейски съюз. Така отпада нужда от регионални регулатори.
- Действащата нормативна уредба за финансово гарантиране на сделките с
ел. енергия трябва да се преразгледа, за да се сведе до минимум финансовият
риск. Борсата ще даде възможност на участниците да хеджират риска във
времето посредством сключването на фючърсни и опционни сделки.
5. Заключение
С общ годишен оборот от над 150 млрд. евро, електроенергетиката е един от
най-големите сектори в Европа. Достатъчно е да се направи задълбочен и подробен анализ на вече съществуващите европейски енергийни борси и на база
работещите механизми и взимайки предвид слабите им места да се създаде
хибриден модел и у нас. Очакваният първоначален обем на сделките няма да е
голям. Ще са необходими около 2 години, докато заработи на пълни обороти.
Енергийните компании, особено тези с чуждестранни собственици, от години
настояват за енергийна борса, защото искат да има ясни правила за търговия,
прозрачност на цените на енергията и най-вече лоялна конкуренция.
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СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ВЪЗДУШНИТЕ
ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ ПРИ ПРОМЯНА В
МЕХАНИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ ИЛИ НАЗЕМНАТА
КОНФИГУРАЦИЯ
Димо Караиванов, Васил Агапиев
Резюме: В доклада е представена система за контрол на механичните
параметри на въздушните електропроводни линии (ВЛ), основаваща се на
изчислителни процедури за определяне на характерни провеси на
проводниците. Като най-значими са описани процедурите при обледяване на
ВЛ и при промяна на наземната конфигурация.
MONITORING SYSTEM FOR THE OVERHEAD TRANSMISSION
LINES IN CHANGE OF MECHANICAL PARAMETRES OR GROUND
CONFIGURATION
Dimo Karaivanov, Vasil Agapiev
Abstract: The current paper presents a monitoring system for the overhead
transmission lines (OHTL), based on calculation procedures for determining of
specific sags of conductors. The methods for calculating in conditions with ice
covering of the OHTL and in situations with changing of ground configuration are
described as most significant.
1. Въведение
Разделяйки
условно
механичните
параметри
на
въздушните
електропроводни линии (ВЛ) на конструктивни (проводници, стълбове и
арматура) и технологични (провеси на проводниците и механични напрежения),
следва да се отбележи, че за последните в редица случаи се налага да се
сравняват с проектните.
Например зачестилите кражби на проводници и ежегодните механични
аварии по ВЛ изискват изтеглянето на нови проводници и подмяна на стълбове,
проектирани най-често по методиката за ВЛ до 1980 г. В този случай
получените в резултат на пълзенето на проводниците провеси могат да се
отличават от предвидените, което би рефлектирало и върху работата на ВЛ като
цяло. Проверката на тези провеси изисква предварително подготвена
изчислителна процедура.
Следващият момент е забелязваното вече трайно повишаване на
температурата на въздуха у нас над проектната максимална ( 40 оС), което в
съчетание с токовото натоварване на линиите довежда до превишаване на
проектните провеси и би застрашило електрическия габарит на ВЛ. Проверката
на тези провеси налага също съответна изчислителна процедура.
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В други случаи от електроснабдителните предприятия се изискват
разрешения за изграждане на обекти в зоната на съществуващи ВЛ. При това
следва да се отчитат координационните възможности за такова строителство, не
влияещи на нормалната работа на ВЛ или пък изискващи допълнителни
капитални вложения за евентуално преустройство на линиите. За целта се
налага да се проверяват възможните провеси в съответните точки
(електрическият габарит спрямо съоръжения), също свързано с изчислителна
процедура.
Предлаганата изчислителна процедура следва да се прилага и при
проектирането на планираните за изграждане у нас нови електропроводи с
високотемпературни проводници и специално разработени за тези цели
конструкции на стълбове [1], както за необходими проверки при подмяна на
АС-проводниците на изградени електропроводи с високотемпературни такива.
При този процес ще се наложат промени на старите трасета и въвеждане на
разнообразни нови конструктивни решения [2].
И на най-значимото може би място, поради достатъчната уж известност (но
и наблюдавана при това пасивност), е изменението на технологичните
параметри при спорадично появяващите се значителни ледоветрови
претоварвания. Докато при ВЛ за високо напрежение у нас на много места
успешно се прилага топенето на леда с ток с повишено значение [3], при масово
разпространените ВЛ за средно и ниско напрежение все още се прави твърде
малко в това направление. При последните предпоставка за успешното топене
на леда са своевременните начало и край на процеса, което би позволило
бързоредуващо се нагряване на няколко ВЛ, изходящи от един енергиен
източник (характерно за тези мрежи), и би довело до минимум разход на
енергия. Това на практика може да стане чрез предвиждане на критичния в
случая провес – начало на топенето, и резултантния след освобождаване на
продниците от леда – край на топенето. И тук за предвиждане на тези провеси е
необходима изчислителна процедура, която като най-значима от
горепосочените е подробно изложена по-долу.
2. Същинска част
За контролиране на механичните параметри на ВЛ в гореуказаните случаи е
разработена система от изчислителни процедури за провесите на проводниците,
позволяваща бързи оценка на ситуацията и предприемане на евентуални
корекционни мерки. Като най-значими са представени по-долу процедурите
при обледяване на ВЛ и при промяна на наземната конфигурация.
За случя на обледяване се използва информацията за провеса на
проводниците в удобно за измерването междустълбие, като самото измерване
се извършва по някой от известните начини [4]: визиране с рейки на двата
прилежащи стълба, с теодолит по оста или встрани на ВЛ, с ехограф под самия
проводник и др. На тази основа е разработена изчислителна процедура,
позволяваща на експлоатационния персонал за всяка конкретна ВЛ
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предварително да определи критичния провес на проводниците с лед, при
доближаване на който задължително да започне топенето на леда.
В процеса на изчисленията неколкократно се проиграва основното
уравнение за състоянието на проводника
γ n l 2E
= σ
2
24 σ n

n

−

γ m l 2E
− α E (tn − tm ) ,
2
24 σ m
2

2

σ

m

−

(1)

където “m” е известният по параметри изходен режим, заложен още в
проектирането, а “n” е неизвестният по някой от параметрите нов режим,
например неизвестното напрежение на опън σn при новите товар γn
и
температура tn.
Известният “m”-режим може да се вземе от монтажната таблица за
съответния климатичен район, където за товар само от проводника γ1= γm и
монтажна температура
tм= tm са указани монтажното напрежение σм= σm за
съответното междустълбие l. За същите междустълбия в зависимост от
напреженията σм са посочени и монтажните провеси, изчислени с израза
f

м

γ 1l 2
=
8σ м

(2)

При липса на проектни данни “m”-режимът може да бъде установен
експериментално в следния ред:
В тихо време с положителна температура се измерва провесът в произволно
междустълбие от опъвателното поле и се приема за fm. Измерената при това
температура е tm, а съответното междустълбие е l. Товарът от проводника γ1 е
известен и се приема за γm . Съгласно (2) за напрежението в проводника, което
ще бъде известното σm , се получава:
σ

m

=

γ 1l 2
.
8fm

(3)

За същото междустълбие, за което технологията за измерване на провеса е
отработена, следва да се изчисли критичният провес, характеризиращ критично
напрежение σγ3,кр в проводника:
f кр =

γ 3l 2
8 σ γ 3 , кр

(4)

При този провес и появата на вятър напрежението в проводника σγ7 може да
достигне допустимото σд .
За намиране на провеса fкр съгласно (4) се изчислява σγ3,кр , приемано за σn в
уравнение (1). В същото уравнение γn=γ3 , което е известно за съответния
климатичен район, а температурата tn е -50С. Решава се уравнение (1) и се
намира σγ3,кр , от което съгласно (4) се определя fкр . При наближаване на този
провес задължително трябва да започне топенето на леда.
В друго междустълбие l1 от същото опъвателно поле критичният провес
fкр1 ще се изчисли по формулата:
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l1 2
) f кр
l

(5)

и ще се следи за неговото доближаване.
По този начин за всички ВЛ, застрашени от обледяване, предварително
могат да се изчислят критичните провеси в междустълбия, в които следенето на
провеса е технологично удобно. Тази информация ще се използва за начало на
топенето на леда. Краят на топенето (отпадането на леда) може да се
регистрира по същите провеси, които ще бъдат вече
f γ1

γ 1l 2
,
=
8 σ γ1

(6)

а напрежението σγ1 , приемано за σn , ще се изчисли от (1) при γn=γ1 и tn= 5 С.
Впоследствие, ако топенето на леда не се преустанови своевременно,
провесите fγ1 ще започнат да нарастват от загряваните вече проводници без лед.
Това явление лесно ще бъде регистрирано и чрез намаляването на тока на
топене вследствие нарастващото електрическо съпротивление на проводниците
при нагряване. Всичката тази информация ще се използва за край на топенето
на леда.
При изменение на наземната конфигурация с новопроектирано съоръжение
се проверява електрическият габарит към съоръжението за случая на
максимален възможен провес. За целта в удобно за измерването междустълбие
се определя максималният възможен провес (например в режим на лед без
вятър), а оттам и провесът в друго междустълбие от опъвателното поле,
контролирано за електрически габарит спрямо съоръжение – фиг.1.
0

Фиг.1. Възможност за индиректно следене на
спрямо съоръжение

електрическия габарит

В случая максималният провес fк в к-тото междустълбие, с измерен
максимален провес f2 (с лед без вятър) в междустълбие 2, е
fк = (

lк 2
) f2 ,
l2

(7)

а провесът yк на разстояние хк от точката на окачване е
yк =

γ 3 х к (l к − х к )
,
2σ γ3

(8)

където от израза
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γ 3l к
8σ γ 3

2

fк =

се получава

(9)

4f
γ3
= к2 ,
2σ γ 3 l к

(10)

4f к х к (l к − х к )
2
lк

(11)

оттук и провесът yк , определен чрез fк , е
yк =

Накрая чрез yк се определя контролираният електрически габарит спрямо
съоръжение hел .
3. Заключение
Представената система за контрол на механичните параметри на ВЛ се
основава на изчисляването на характерни провеси на проводниците –
комплексен показател за съответствие с проектираните режими на работа.
Разработените за целта изчислителни процедури дават възможност на
експлоатационния персонал бързо да оценява реалната ситуация и, ако е
необходимо, да предприема корекционни мерки. В случая на обледяване на ВЛ
тези изчисления служат пряко за управление на топенето на леда, което ги
прави още по-приложими.
Системата изчислителни процедури е разработена за персонален компютър и
при интерес от електроснабдителните предприятия ще им бъде предоставена за
ползване.
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ОПЕРАТИВНО ПРОГНОЗИРАНЕ НА ЦЕНАТА НА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА: СТРУКТУРЕН МОДЕЛ
Димитър Ваковски, Стефан Сулаков, Мария Кънева-Цочева, Димо
Стоилов
Резюме: Статията предлага структурен (фундаментален) метод за
прогнозиране на цената на електроенергията. Въз основа на анализ и оценка е
разработен подход за краткосрочно (денонощно и седмично) прогнозиране на
цените. Представени са резултати от приложението на описания модел и
оценка на постигнатата точност. Моделът е реализиран в програмен пакет,
използван от специалистите в ЦДУ на ЕСО ЕАД.
OPERATIONAL FORECASTING ELECTRICITY PRICES:
STRUCTURAL MODEL
Dimiter Vakovsky, Stefan Sulakov, Maria Kaneva-Tzocheva, Dimo Stoilov
Abstract: The article describes a structural (fundamental) method for forecasting
the price of electricity. Based on analysis, an evaluation approach is proposed for
short-term (daily and weekly) price forecasting. The results of application of the
described model are presented and their accuracy is evaluated. The proposed model
is implemented in a software package used by specialists from the Bulgarian power
system operator – ESO-EAD.
1. Увод
Прогнозирането на цените на стоките и услугите е дейност, която
съществува откакто са въведени паричните взаимоотношения. Точността на
прогнозата към момента на сключване на една сделка предопределя размера на
ефекта от нея. Методите и средствата за прогнозиране са в непрекъснато
развитие с цел постигане на възможно най-голямата сбъдваемост [1], [2]. В
зависимост от стоката, чиято цена е предмет на прогнозиране, пазарните
характеристики и времевия хоризонт на прогнозиране, се създават
специализирани изчислителни средства, които да допълват евристичните
способности на прогнозиста.
Либерализирането на пазара на електрическата енергия предизвика много
изменения [3]-[5]. Едно от тях е разделянето на доскорошната единствена стока
електроенергия на различни продукти, всеки от които със свои свойства и цена.
Основният от тях наследи името електроенергия, а останалите влизат в групата
на спомагателните услуги. Поради технически ограничения на агрегатите не
всеки производител може да продава пълен набор от електроенергия и
спомагателни услуги.
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Цената на самата електроенергия се разграничава по място, време и други
условия на доставка: възлови цени, борсови цени, пулови цени; краткосрочни,
средносрочни и дългосрочни; според степента на гарантиране; предлагана или
договорена и пр. За разлика от доскорошните, относително постоянни цени,
сега цените се характеризират с голяма изменчивост. Нещо повече, дори
производствените цени на продуктите от един и същи агрегат варират според
договорените от производителя условия на доставка на отделните мощностни
стъпала, предназначени за отделните клиенти: по двустранни договори, за
балансираща енергия, за услуги. При планови или внезапни изключвания в
мрежата също се предизвикват изменения на цените. Всичко това взето заедно
може да предизвика големи и даже драматични изменения на цените, дори
поява на отрицателни цени, когато производител плаща на някой за да изкупи
електроенергията му. Фиг. 1. илюстрира пример на такива изменения [6].

Фиг. 1. Изменение на цената на балансиращата енергия в западната зона на
Ню Йоркския системен оператор през 12 часов период през септември 2000 г.
2. Модел на пазара на електроенергия в България
Анализирайки общодостъпната информация, предоставяна от сайтовете на
МИЕТ, ДКЕВР, НЕК-ЕАД и ЕСО-ЕАД [7]-[10], може да се направят следните
изводи:
- Около 70% от електроенергията се търгува по публично известни
(определяни от ДКЕВР) регулирани цени, за които се приема че отразяват
разходите за производство и гарантиране на инвестициите;
- Останалата част от продажбите на електроенергия, т.нар. свободен пазар
се извършва на двустранна основа без търговски посредник (борса или пул) и
на практика цените на електроенергията на тези сделки са търговска тайна.
Тази липса на прозрачност и на ясно определяна на пазарен принцип цена на
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електроенергията води до затруднено оценяване на риска за инвеститорите в
електроенергийния сектор и вероятно създава предпоставки за корупция;
- Голям дял от електроенергията се търгува чрез дългосрочни договори за
задължително изкупуване на електроенергия от ТЕЦ Марица изток 1, ТЕЦ
Марица изток 2 и ТЕЦ Марица изток 3;
- Съгласно чл.112, ал.1 от ЗЕ, Електроенергийният системен оператор
регулира разпределението на електрическия товар на електроенергийната
система между електрическите централи по технически и икономически
критерии. На практика това регламентира работата на производствените
мощности в ЕЕС в рамките на Технически Пул, като във висока степен са
запазени класическите функции и задачите, които решава системния оператор;
- Съгласно чл.112, ал.1 от ЗЕ, при разпределението на електрическия товар
електроенергийният системен оператор осигурява спазването на сключените
договори, в които е предвидено задължително изкупуване на част или на цялата
произведена електрическа енергия. Това означава задължително изкупуване на
електроенергията произвеждана от ВЕИ, високоефективни комбинирани топлои електроцентрали, ВЕЦ на НЕК-ЕАД работещи по принуден график за
напояване или поради екстремна приточност на комплексните язовири. Тези
енергийни доставки не могат да участват на един конкурентен електроенергиен
пазар. Практически на един конкурентен пазар биха могли да участват
кондензационните ТЕЦ, АЕЦ и ВЕЦ на НЕК с енергийно свободни водни
количества (извън принудения график);
- Поради структурата на производствените мощности може да се твърди, че
има наличие на пазарна сила от страна на обединените в БЕХ (ВЕЦ на НЕК,
ТЕЦ „Марица Изток 2” и АЕЦ „Козлодуй”) производители на електрическа
енергия с потенциален дял в един конкурентен пазар от над 75%, което
предопределя монополно положение. Това би следвало да наложи адекватно
регулиране;
- Съществен фактор влияещ на предлагането на електрическа енергия е
централизираното определяне на ремонтните програми и договарянето на
разполагаемостта на производствените мощности;
- Допълнителен фактор влияещ върху търсенето на електроенергия е
износът предимно в посока югозапад към Гърция (вкл. транзит към Италия),
Македония, през отделни период и към Сърбия. Износът се определя основно
от икономическия интерес на пазарните участници поради разликата в цените
на електроенергията между отделните страни (пазарни зони). На своя сайт
ЕСО-ЕАД публикува ежемесечно максималните преносни способности по
дадено между системно сечение. В случай че цените на електроенергията са
ясно определяни на пазарен принцип в съседните страни, лесно може да се
определи обема на междусистемния търговски обмен за предстоящ прогнозен
период. За простота при краткосрочното прогнозиране за предстоящия ден
могат да се взимат планираните междусистемни обмени за настоящия или
изминалия ден. Съществена разлика би могла да се получи само при преходите
между отделните месеци или при ремонти на междусистемни електропроводи,
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които пък са известни отнапред на сайта на ЕСО-ЕАД и тази разлика може да
се предвиди отнапред;
- На своя сайт, ЕСО-ЕАД публикува ежедневно прогнозните и реализирани
ежечасови брутни товари в страната, както и договорените за предстоящия ден
междусистемни обмени. Това е изключително важна информация за
краткосрочното прогнозиране на цената на електроенергията;
- Липсва реален конкурентен балансиращ пазар - цените на балансираща
енергия за недостиг и излишък са формално определяни, относително
постоянни и неизменни в течение на месеци;
- Липсва пазар на квоти за емисии от CO2, което ще е задължително от
2013 година.
- Централизиран студен резерв, предназначен за резервиране на възникнал
дефицит в размер осигуряващ заместването едновременно на един блок 200
MW и на най-големия агрегат (1000 MW).
3. Анализ на историческите ценови данни, установяване на
статистически зависимости
Историческите ценови данни следва да бъдат статистически изследвани с
цел да се установят техните периодични (циклични) изменения и зависимостите
им от възможни влияещи фактори. Познавайки тези зависимости могат да се
конструират и различни опростени прогнозни модели от фундаментален и/или
статистически тип.
Както основа за изследването са използвани историческите данни за
ценовите нива на електроенергията в периода 01.01.2007-31.12.2009 година,
зададени от ЕСО-ЕАД и получени чрез моделиране на икономически пул [11].
Анализът на зависимостта на цените от възможните влияещи фактори [1] е
проведен чрез използване на показателя коефициент на корелация (между
развитието във времето на цената и съответния влияещ фактор). Емпиричният
коефициентът на корелация r между две случайни величини X и Y с реализации
съответно (x1, x2,…, xn) и (y1, y2,…, yn) дава оценка за степента на линейна
зависимост между тях и се дава с израза:
n

(1)

r=

∑ (x

i

i =1

n

∑ (x
i =1

i

− x ) ( yi − y )
n

,

− x )2 .∑ ( yi − y ) 2
i =1

където x и y са съответно средните стойности на реализацията на X и на
реализацията на Y. За r имаме изпълнено -1≤ r ≤ 1, като когато е отрицателно
имаме обратна корелация, а колкото стойността му е по-близка по абсолютна
стойност до 1, толкова зависимостта между случайните величини е по-силна.
Анализът на зависимостите е проведен като са получени и сравнени
помежду си коефициентите на корелация на цените с възможните влияещи
фактори за различни периоди (денонощия през отделни сезони, седмици през
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отделни сезони, месеци, година) с цел да се определят най-силно влияещите
фактори, степента и цикличността на влиянието им.
Анализирани са следните възможни влияещи фактори: производство от
ВЕИ, производство от топлофикационни и заводски централи, производство от
ВЕЦ на НЕК-ЕАД работещи по график за напояване или принудено поради
екстремна приточност на комплексните язовири, собствени нужди на
централите, ниво на междусистемен обмен, брутен товар (потребление), което е
сумата от брутния товар в ЕЕС и междусистемния обмен, неразполагаемост в
АЕЦ и неразполагаемост в КЕЦ поради ремонти, аварии, липса на горива и др.,
минимален брутен товар в ЕЕС през зимния и летния период, почасово
производство от регулиращите (на разположение на ЦДУ) ВЕЦ.
Анализът не откри значими зависимости между цените и факторите
производство от ВЕИ, производство от топлофикационни и заводски централи,
производство от ВЕЦ на НЕК-ЕАД работещи по график за напояване или
принудено поради екстремна приточност на комплексните язовири, собствени
нужди на централите и ниво на междусистемен обмен. Определяните за
различните периоди коефициенти на корелация са относително ниски (по
абсолютна стойност под 0.5), много непостоянни, някои даже с променлив знак.
Резултатите относно факторите брутен товар, неразполагаемост в АЕЦ,
неразполагаемост в КЕЦ, минимален брутен товар в ЕЕС през зимния и летния
период, почасово производство от регулиращите (на разположение на ЦДУ)
ВЕЦ показват че те действително са значими влияещи фактори.
На първо място, естествено е да се разгледа обвързаността на цените с
брутния системен товар. Анализите показват, че корелационният коефициент
на цените и брутния товар за отделните денонощия е устойчиво в границите от
0.87 до 0.94, а за седмични периоди в течение на годината е от 0.74 до 0.85, т.е.
налице е една силна обусловеност. Помесечният корелационен коефициент се
движи в границите 0.2 до 0.4, а за цялата година е 0.07. Намаляването на
стойностите на корелационния коефициент за по-дългите периоди е естествено
– през относително кратките денонощен и седмични периоди другите влияещи
фактори се променят незначително, докато през по-дългите периоди
зависимостта се размива под влиянието на останалите влияещи фактори.
Почти толкова силни зависимости се наблюдават и при обвързаността на
цените с производството от регулиращите (на разположение на ЦДУ) ВЕЦ.
Корелационният коефициент на цените и брутния товар за отделните
денонощия е в границите от 0.8 до 0.92, седмичният от 0.72 до 0.83.
Помесечният се движи от 0.15 до 0.36, а за цялата година е 0.04. Очевидно
регулираното производство от ВЕЦ е важен влияещ фактор.
Понеже технологично (при разходния алгоритъм) цените са конструирани
така, че в денонощен разрез не се отчита промяна в разполагаемостта на КЕЦ,
денонощни корелационни коефициенти с цената не могат да се установят. За
седмици когато има промени в разполагаемостта се установяват корелационни
коефициенти от 0.68 до 0.84. В месечен разрез се движат от 0.20 до 0.46. По
отношение на другите два фактора този има по-голяма месечна зависимост –
това не е случайно понеже неразполагаемостта може да се променя съществено
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(да променя средната си стойност) в течение на месечните периоди, докато
предните два фактора имат и съществени денонощни и седмични изменения. На
годишна основа се получава корелационен коефициент 0.03. И тук се получава
естествено намаляване на стойностите на корелационния коефициент –
зависимостта през дългия годишен период е повлияна по-съществено от другия
влияещ фактор - неразполагаемостта в АЕЦ. Следователно и
неразполагаемостта в КЕЦ е важен влияещ фактор, който следва да участва при
формиране на прогнозата.
Както и при разглеждането на неразполагаемостта в КЕЦ (по същите
причини) и при анализа на влиянието на неразполагаемостта в АЕЦ, не могат да
се установят денонощни, а даже и седмични корелационни коефициенти – не е
типично да има промяна в разполагаемостта на АЕЦ през денонощията и в
течение на седмиците. За три до четири месеца годишно (месеците в които
става спиране и включване на блок в АЕЦ) може да се определи месечен
корелационен коефициент, като той е от 0.85 до 0.92. Определеният на годишна
основа корелационен коефициент е 0.53. Следователно неразполагаемостта на
АЕЦ е много силен влияещ фактор, които се проявява в годишен разрез.
Естествено е тези силно влияещи фактори да бъдат съчетани в установени
зависимости и на тази основа да бъдат създадени и използвани алгоритми с
улеснено прилагане. Чрез тях ще се извършва бърза прогноза за нуждите на
пазара за предстоящия ден.
В тази връзка от нашите изследвания могат да се направят следните изводи:
- ценовите нива зависят пряко от изменението на брутния товар (търсене),
като съотношението е 0,01165 (лева/MW);
- при брутен минимален товар през зимния период над 5 500 MW, цените се
повишават с 20%;
- при брутен минимален товар през летния период над 4 200 MW, цените се
повишават с 25%;
- изменение на цените в посока нагоре със средно 35% се наблюдава при
ремонт на АЕЦ;
- при неразполагаемост на 2 или повече блока от по 200 MW в КЕЦ се
наблюдава скок в цените с 25%;
- при неразполагаемост в КЕЦ над 1 450 MW ценовите нива се покачват с
20%;
- при обща неразполагаемост в КЕЦ и АЕЦ над 2 180 MW ценовия скок е с
10%;
Въз основа на тези изводи е изграден представения модел за прогнозиране.
4. Фундаментален (структурен) модел
Този модел е разработен на базата на установените зависимости описани в
третата част. При него е прието, че брутният системен товар и производството
от регулиращите (на разположение на ЦДУ) ВЕЦ са взаимно определени
променливи, корелационните им коефициенти с цените са близки по стойност,
производството от регулиращите ВЕЦ е максимално в часовете с максимални
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товари. Затова тук е използван само единия от двата влияещи фактори –
стойността на брутния товар в ЕЕС в мултипликативно съчетание с останалите.
Прогнозната формула е следната:
(2)

Cft=Dt * KD* KNPP* KTPP* KTPP1* KDmin* KNPP&TPP&Dmin ,
където

C ft

е прогнозната цена на електроенергията за периода t определена по
разглеждания фундаментален модел, лв./MWh;
Dt
е прогнозното брутно търсене на електроенергия за периода t, което
е сума от публикуваната на сайта на ЕСО-ЕАД прогноза на брутния
товар и планирания за реализация износ минус планирания внос за
съответния час, MW;
KD
е коефициент на зависимостта между цената и брутното търсене,
равен на 0,01165;
KNPP
е коефициент на зависимостта от неразполагаемостта в АЕЦ, който
приема стойности 1 при липса на неразполагаемост и 1,35 (35%)
при неразполагаемост на един блок в АЕЦ;
KTPP
е коефициент на зависимостта от неразполагаемостта в КЕЦ, който
приема стойности 1 при неразполагаемост по-малка от два блока от
по 200 MW в КЕЦ и 1,25 (25%) при по-голяма неразполагаемост;
KTPP1
е коефициент на зависимостта от неразполагаемостта в КЕЦ, който
приема стойности 1 при неразполагаемост по-малка от 1450 MW в
КЕЦ и 1,2 (20%) при по-голяма неразполагаемост;
KDmin
е коефициент на зависимостта от минималните товари през зимния
период, който приема стойности 1 при брутен товар по-малък от
5500 MW и 1,2 (20%) при по-голям;
KNPP&TPP&Dmin е коефициент на зависимостта при съчетанието между
неразполагаемост в АЕЦ и КЕЦ и минималните товари през летния
период, който приема стойности 1 при брутен товар по-малък от 4
200 MW и обща неразполагаемост в АЕЦ и КЕЦ по-малка от 2 180
MW и 1,1 (10%) при по-големи стойности.
Фундаменталната зависимост (2) следва да бъде статистически проверявана
периодично (примерно ежегодно) и при необходимост коефициентите следва да
бъдат коригирани.
Гореспоменатите неразполагаемости трябва да се публикуват от ЕСО-ЕАД,
съгласно изискванията на Регламент 1228/2003.
5. Илюстрация на приложение на представения модел. Оценка на
точността на прогнозите на цените
На фигура 2 е представен резултата от прогнозирането на цената за първите
24 часа и товара за прогнозния период с приложението на фундаменталния
модел за прогнозиране. За оценка на точността на прогнозите (съпоставка на
използването на различните прогнозни методи) се пресмятат абсолютните и
относителните грешки за всеки час, средната относителна грешка и
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стандартното (средноквадратичното) отклонение на относителната грешка за
прогнозния период (ден, седмица) – фигура 3. Естествено това може да стане
след като “прогнозираното” денонощие вече е изтекло, т.е. това е един
възможен следващ във времето анализ.

Фиг. 2. Прогнозирани чрез модела цени и изменение на товарите
Средната относителна грешка δ и стандартното (средно квадратичното)
отклонение на относителните грешки S, се определят чрез изразите [1]:
n

(5)

δ=

∑δ
i =1

i

n

,

n

(6)

S=

∑ (δ
i =1

i

− δ )2

(n − 1)

,

където δi е относителната грешка за основен изчислителен интервал с индекс
i, (час i), n е броят на изчислителните интервали в периода на прогнозиране.
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фиг. 3. Резултати от приложението на модела
6. Заключение
В тази статия са описани етапите на проучване, анализиране и оценяване
на влияещи фактори върху изчистващата електроенергийния пазар цена.
Предложен е структурен модел за оперативно прогнозиране на цената на
електроенергията, основан на установените и оценени зависимости.
Получаваните резултати са с достатъчна за целите на прогнозиране на пазара за
предстоящия ден точност. Предлаганият модел е реализиран в програмен пакет,
използван от специалистите в ЦДУ на ЕСО ЕАД.
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ОПЕРАТИВНО ПРОГНОЗИРАНЕ НА ЦЕНАТА НА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА: МОДЕЛ ОСНОВАН НА
СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ
Димитър Ваковски
Резюме: Статията предлага подход за повишаване на точността при
краткосрочно (денонощно и седмично) прогнозиране цената на
електроенергията чрез приложение на структурен модел, използващ
статистически анализ и динамично определяне на зависимостта от
влияещите фактори чрез съответни коефициенти на корелация. Представен е
предлаганият модел и резултати от приложението му. Моделът е реализиран
в програмен пакет, използван от специалистите в ЦДУ на ЕСО ЕАД.
OPERATIONAL FORECASTING OF ELECTRICITY PRICES: MODEL
BASED ON STATISTICAL ANALYSIS
Dimiter Vakovsky
Abstract: The article proposes an approach for increase of the accuracy of shortterm (daily and weekly) electricity price forecasting using improved structural model.
It is based on statistical analysis and dynamic estimation of influence factors
dependences by means of respective correlation coefficients. The structure of the
model is described and the results of an application are presented. The proposed
model is implemented in a software package used by the experts in the Bulgarian
power system operator – ESO-EAD.
1. Увод
Моделирането и прогнозирането на цените на различните електроенергийни
продукти придоби особена значимост при търговията [1, 2], при планирането на
режимите [3, 4] и при управлението на ЕЕС в реално време. Поради
трудностите, произтичащи от ограничената история на цените, недостатъчната
ликвидност на пазарите, сложните и постоянно изменящи се пазарни условия се
налага приспособяване на съществуващите класически подходи и инструменти
за прогнозиране към конкретната цел и предмет: отделен продукт или
съвкупност от няколко стоки и услуги, отделен пазар или общност от пазари,
период на прогнозиране, разполагаеми исторически данни, идентифицирани
зависимости и пр.
2. Подходи и методи за прогнозиране на цените на електроенергията
Въпреки, че не съществува еднозначно определена граница между кратко,
средно и дългосрочните периоди за прогнозиране, те са един от основните
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класификационни фактори относно подходите за прогнозиране цените на
електроенергийните продукти. Например на борсов или пулов пазар за
следващия или през текущия ден най-разпространения предмет на планиране е
цената на всяко предложение или искане на електроенергия, за всеки единичен
пазарен интервал (час, половин час, петнадесет минути, пет минути). За целта
пазарния участник трябва да изходи от прогноза за цената на съответния пазар.
За по-дългосрочните периоди цената може да бъде прогнозирана като диапазон
на очаквано изменение през прогнозния интервал от време.
3. Фундаментални модели
Фундаменталните (или структурните) модели представляват опит да се
обхванат основните физически и икономически закономерности проявени при
производството и пазара на електроенергия. Функционалните зависимости
между основните променливи (товари, климатични условия, системни
параметри и т.н.) се формулират и основните влияния се моделират и
предвиждат независимо, често чрез използване на статистически,
иконометрични и непараметризирани техники [5, 6].
За практическото използване на фундаменталните модели трябва да бъдат
решени две основни предизвикателства. Първото е наличността на данни. В
зависимост от пазара и позицията на пазарния участник е възможно да има
недостатъчна или дори липсваща информация за разполагаемостта на
производствените мощности и техните разходи, структурата на потреблението
и преносните способности на мрежата. Поради естеството на основните данни
(които обикновено се събират за дълъг период от време), чистите
фундаментални модели са подходящи за средносрочни и краткосрочни
прогнози. Второто предизвикателство е взаимодействието на стохастичните
изменения на основните променливи. При формирането на модела се правят
специфични предположения за физическите и икономическите корелации при
работата на пазара. Именно затова ценовите измерения създадени от моделите
са много чувствителни към отклонения от тези предположения. Нещо повече,
ако се изисква модела да бъде по-детайлен, необходими са много усилия за да
се настроят параметрите. Следователно съществува значителен риск при
моделирането и прилагането на фундаменталния подход.
Тъй като при СО са налични исторически данни от всякакъв характер и с
различно качество на стойностите за възможни влияещи фактори, то за целите
на СО изложения по-горе риск практически не съществува и тези методи са
много удобни.
Много от подходите за краткосрочно прогнозиране разглеждани в
специализираната литература са хибридни решения. Особено методите
използващи времеви редици, регресионните и непараметризирани модели често
са във взаимодействие с един, два или повече влияещи фактора, като товара,
цените на горивата и др.

103

III Научна конференция, ЕФ'2011, том 1

Созопол, 30 септември - 3 Октомври, 2011 г.

4. Фундаментален модел с предварителен статистически анализ:
Математическа формулировка.
Методът носи наименованието си от провеждания при всяка конкретна
прогноза предварителен анализ (чрез корелационните коефициенти) и
установяване на степента на влияние на различните определящи (влияещи)
фактори. Целта е чрез отразяване на тази различна степен на влияние точността
на прогнозата да се повиши.
Логично е степента на влияние на определените влияещи фактори да бъде
взета под внимание и за прогнозирането да се използва адитивен модел от вида:
(1) Ct = gD,t fD(Dt )+ gHPP,t fHPP(PHPP,t )+ gNPP,t fNPP(UANPP,t )+ gTPP,t fTPP(UATPP,t ),
където
- Ct е определената за времевия период (час) t прогнозна цена, лв./MWh;
- Dt , PHPP,t , UANPP,t , UATPP,t са определящите (влияещите) фактори съответно
брутен системен товар, производство от регулиращите ВЕЦ, неразполагаемост
в АЕЦ и неразполагаемост в КЕЦ за периода (часа) t в MW;
- gD,t , gHPP,t , gNPP,t , gTPP,t са тегловни коефициенти, определящи степента на
влияние на влияещите фактори съответно за брутен системен товар,
производство от регулиращите ВЕЦ, неразполагаемост в АЕЦ и
неразполагаемост в КЕЦ за периода (часа) t. За тях следва да бъде изпълнено
нормиращото условие
(2) gD,t + gHPP,t + gNPP,t + gTPP,t = 1,

∀t

fD(Dt ), fHPP(PHPP,t ), fNPP(UANPP,t ), fTPP(UATPP,t ) – са функциите на
зависимостта на цената от съответните влияещи фактори.
Понеже корелационните коефициенти за краткосрочните периоди
(денонощие до седмица) са високи – около и над 0.8, то за периоди от
денонощие до седмица тези функции може да се приемат за линейни от вида
съответно:
(3) fD(Dt )= kD Dt ;
fHPP(PHPP,t )= kHPP PHPP,t ;
fNPP(UANPP,t ) = kNPP UANPP,t ;
fTPP(UATPP,t ) = kTPP UATPP,t , където
kD , kHPP , kNPP , kTPP са коефициенти на зависимост на цената от съответния
влияещ фактор или още могат да бъдат наречени коефициенти на
преобразуване (на съответния фактор в цена) и са с дименсия
[лв./(MWh*дименсия на съответния фактор)]. Коефициентът на преобразуване
за съответния влияещ фактор се определя като се раздели сумата на цените за
всички интервали (часове) на статистически анализираните исторически
периоди (подобните на прогнозирания исторически дни - работни или почивни
дни през съответен сезон) на сумата от стойностите на съответния влияещ
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фактор за същите исторически периоди.
Възможен подход за определяне на тегловните коефициенти gD,t , gHPP,t ,
gNPP,t , gTPP,t e чрез директно използване на коефициентите на корелация между
съответния влияещ фактор и цената на енергията - например за определени
календарно подобни дни (съответните видове са работен, почивен, празничен за
съответните сезони) се изчисляват корелационните коефициенти [7] rD , rHPP ,
rNPP , rTPP , а чрез тях и нормираните такива r*D , r*HPP , r*NPP , r*TPP :
(4) r*D = rD / (rD + rHPP + rNPP + rTPP ) ;
r*HPP = rHPP / (rD + rHPP + rNPP + rTPP ) ;
r*NPP = rNPP / (rD + rHPP + rNPP + rTPP ) ;
r*TPP = rTPP / (rD + rHPP + rNPP + rTPP ) .
и получените стойности се приемат за тегловни коефициенти, т.е. gD,t = r*D ,
gHPP,t = r*HPP , gNPP,t = r*NPP и gTPP,t = r*TPP.
Ако тегловните коефициенти бъдат така определени и фиксирани
(постоянни) за целия прогнозен период (прогнозно денонощие или седмица) то
за интервали (часове) от прогнозния период, за които имаме планирани нулеви
стойности на съответен влияещ фактор (например спрени са регулиращите ВЕЦ
– нулево производство от тях може да има през часовете на нощния минимум
или нулева неразполагаемост на АЕЦ – нормална експлоатация или малка
неразполагаемост в КЕЦ) то съгласно (1) и (2) по-голям от нула ще бъде само
членът в (1) свързан с брутния системен товар и ще се получава едно
подценяване на прогнозата (прогнозиране на по-ниски цени) дължащо се на
наложеното условие (3), дори за интервалите (часовете) през прогнозния
период, в които влияещият фактор е само един - брутният системен товар.
Брутният товар се изменя от околo 2500 до 7000 MW със средна годишна
стойност 4000 MW, производството от регулиращи ВЕЦ от 0 до 1500 MW със
средна годишна стойност 150 MW (заедно с ПАВЕЦ), неразполагаемостта в
КЕЦ от 0 до около 1000 МW със средна годишна стойност 400 MW,
неразполагаемостта в АЕЦ от 0 до 1000 MW със средна годишна стойност 100
MW. Следователно относителните изменения на брутния товар са от 0.6 до 1.8,
на регулиращите ВЕЦ от 0 до 10, на неразполагаемостта в АЕЦ от 0 до 10, на
неразполагаемостта в КЕЦ от 0 до 3. Следователно относителните изменения на
влияещата величина брутен системен товар са значително по-малки от тези на
останалите влияещи величини и тя никога не придобива нулеви стойности, т.е.
разполагаема е като прогнозен фактор. Освен това, както видяхме в т. 3.2,
нейният корелационен коефициент с цените е най-висок. Затова естествено
възниква идеята брутният системен товар да бъде изведен като основен влияещ,
“носещ прогнозата” фактор, който да компенсира евентуални нулеви стойности
на останалите влияещи фактори, чието влияние се приема за пропорционално
на степента на тяхната прогнозирана/планирана проява. Тази проява
представлява планираната/прогнозираната стойност на съответния влияещ
фактор и за да бъде той мащабиран в интервала [0, 1] се предлага степента на
проява да се определя с коефициентите на проява на съответните фактори:
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(5) γHPP,t = PHPP,t / PHPP,OP ,
γNPP,t = UANPP,t / UANPP,OP ,
γTPP,t = UATPP,t / UATPP,OP ,
където стойностите PHPP,OP , UANPP,OP , UATPP,OP се избират по експертна
оценка с цел максимална точност на прогнозирането съответно от интервалите
[Максимална планирана мощност от регулиращи ВЕЦ за прогнозното
денонощие, Максимална инсталирана мощност в регулиращите ВЕЦ],
[Максимална планирана неразполагаемост в АЕЦ за годината, Максимална
инсталирана мощност в АЕЦ], [Максимална планирана неразполагаемост в
KЕЦ за годината, Максимална инсталирана мощност в KЕЦ]. Изборът на тези
стойности влияе върху (калибрира, настройва) степента на влияние на
съответния влияещ фактор. За опитната реализация на модела са приети PHPP,OP
= 1500 MW, UANPP,OP = 2000 MW, UATPP,OP = 4400 MW.
При тази постановка тегловните коефициенти в (1) се дават с изразите:
(6) gD,t = r*D + (1- γHPP,t ) + (1- γNPP,t ) +(1- γTPP,t ) ,
gHPP,t = γHPP,t r*HPP ,
gNPP,t = γNPP,t r*NPP ,
gТPP,t = γТPP,t r*ТPP ,
а самият прогнозен израз (1) придобива вида:
(7) Ct = ( r*D + (1- γHPP,t ) + (1- γNPP,t ) +(1- γTPP,t )) kD Dt + γHPP,t r*HPP kHPP PHPP,t
+ γNPP,t r*NPP kNPP UANPP,t + γTPP,t r*TPP kTPP UATPP,t
5. Фундаментален модел с предварителен статистически анализ:
Алгоритмична реализация на модела.
Моделът е реализиран алгоритмично за прогнозиране на цената за
следващото (едно) денонощие. Операторът определя от 3 до 5 “подобни”
исторически дни с различни стойности на неразполагаемостите в АЕЦ и в КЕЦ,
за да могат да се определят корелационни коефициенти за тях. С данните за
индивидуално избрани съответно за АЕЦ и КЕЦ две или три от първоначално
определените за използване “подобни” денонощия се пресмятат
корелационните коефициенти с цената и коефициентите на преобразуване
съответно на неразполагамостите в АЕЦ и в КЕЦ. За едно избрано денонощие
измежду първоначално определените за използване “подобни” денонощия се
определят корелационните коефициенти на цените с брутния системен товар и
с производството от регулиращите ВЕЦ и съответните коефициенти на
преобразуване. За всеки интервал (час) от прогнозното денонощие, използвайки
прогнозните/планираните стойности на влияещите величини, се пресмятат
коефициентите на проява (5), тегловните коефициенти (6) и прогнозната цена
(7).
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6. Резултати от използване на модела. Проверка на резултатите.
С цел сравнение на фигура 1 са показани резултати от използването на
модела за денонощието за което е направена прогнозата от [7].

Фиг. 1. Прогнозирани чрез модела цени и изменение на товарите
За оценка на точността на прогнозите следва да се пресмятат абсолютните и
относителните грешки за всеки час, средната относителна грешка и
стандартното (средноквадратичното) отклонение на относителната грешка за
прогнозния период (ден, седмица) (фиг. 2).

Фиг. 3. Резултати от приложението на модела
107

III Научна конференция, ЕФ'2011, том 1

Созопол, 30 септември - 3 Октомври, 2011 г.

7. Заключение
Представен е модел за оперативно прогнозиране на цената на
електроенергията, основан на използване на динамично статистическо
определяне на тежестта на влияещите фактори. Получените резултати показват
подобрение на точността в сравнение с фундаменталния модел със статични
коефициенти [7]. Предлаганият модел е реализиран в програмен пакет,
използван от специалистите в ЦДУ на ЕСО ЕАД.
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СЪВРЕМЕННИ СРЕДСТВА ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ НА
КОЛИЧЕСТВА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ В ПРЕНОСНИТЕ
И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ
II ЧАСТ: МРЕЖИ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ
Петко З. Костадинов, Живко А. Даскалов, Стефчо Г. Гунински, Калинка
М. Тодорова
Резюме. Всяка система за търговско измерване на количества
електрическа енергия в разпределителните мрежи за ниско напрежение (НН)
се състои от електромери за измерване на активна и реактивна енергия и, при
необходимост, от измервателни трансформатори за ток и напрежение. В
статията е представен преглед на техническите, метрологичните и
експлоатационните характеристики на еднофазните и трифазни
електромери в съответствие с изискванията, заложени в действащите
стандартизационни документи.
MODERN DEVICES FOR MEASUREMENT OF THE ENERGY
QUANTITY IN ELECTRICAL TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
NETWORKS
PART 2: LOW VOLTAGE NETWORKS
Petko Z. Kostadinov, Jivko A. Daskalov, Stefcho G. Guninski, Kalinka M.
Todorova
Abstract: Any system for commercial metering of electricity distribution networks
for low voltage consists of meters for measuring active and reactive energy and (if it
is necessary) current and voltage measuring transformers. In this paper, an overview
of the technical, metrological and operating characteristics of single-phase and
three-phase meters, satisfying the requirements of the existing standards, is
presented.
1. Увод
В Част I : Мрежи високо и средно напрежение на доклада [1] е направен
преглед на нормативните изисквания към техническите, метрологични и
експлоатационни характеристики на средствата за измерване (СИ), влизащи в
състава на системите за търговско измерване на количества електрическа
енергия в преносните и разпределителни мрежи за високо (ВН) и средно
напрежение (СН).
В настоящата втора част на доклада е направен аналогичен преглед и анализ
на изискванията към СИ в разпределителните мрежи НН. Тъй като в [1] са
дадени изискванията към статичните електромери за активна енергия с класове
на точност 1 и 2, в настоящия доклад са разгледани изискванията само към
индукционните електромери с класове на точност 0,5 ; 1 и 2 [2]. Това се
109

III Научна конференция, ЕФ'2011, том 1

Созопол, 30 септември - 3 Октомври, 2011 г.

налага от факта, че все още преобладаващото количество монтирани в страната
електромери са индукционни.
Всичките метрологични изисквания къв измервателните трансформатори за
ток и напрежение са еднакви, независимо от вида на мрежата (ВН, СН или НН),
и са разгледани в част I на доклада.
2.Системи за измерване на количества електрическа енергия в мрежи
ниско напрежение (НН)
2.1. Средства за измерване
Тъй като разпределителните мрежи НН са четирипроводни, то всяка
система за измерване на количества електрическа енергия в тези мрежи
включва: един трифазен многотарифен електромер за активна енергия и един
трифазен двутарифен електромер за реактивна енергия или един еднофазен
двутарифен електромер (при измерване на електрическа енергия за битови
нужди).
При необходимост системата може да включва и три измервателни
трансформатори за ток и три измервателни трансформатори за напрежение.
2.2. Изисквания към индукционните електромери с класове на
точност 0,5 ; 1 и 2.
Всички технически, експлоатационни и метрологични изисквания към
известните разновидности променливотокови уреди за измерване на
електрическа енергия са нормирани в поредица от дванадесет стандарта.
Специфичните изисквания към индукционните електромери са нормирани само
в един от тях [2].
Таблица 1. Допустими основни грешки на електромери за активна енергия за
еднофазни и натоварени симетрично във всяка фаза трифазни електромер
Стойност
Фактор на
Граници на грешката, % , за
на тока
мощността
електромери с клас на
точност
cos ϕ
0,5
1
2
0,05 I b
1
± 1,0
± 1,5
± 2,5
от 0,1 I b до
1
± 0,5
± 1,0
± 2,0
Imax
0,1I b
0,5 индуктивен
± 1,3
± 1,5
± 2,5
0,8 капацитивен
± 1,3
± 1,5
от 0,2I b до
0,5 индуктивен
± 0,8
± 1,0
± 2,0
Imax
0,8 капацитивен
± 0,8
± 1,0
При особени изисквания:
от 0,2I b до
0,25 индуктивен
± 2,5
± 3,5
Ib
0,5 капацитивен
± 1,5
± 2,5
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При условията, предписани в тези стандарти, грешките на електромерите не
трябва да превишават стойностите, посочени в приложените по-долу Таблици
1, 2 и 5. Грешките на електромерите за реактивна енергия с класове на точност
2 и 3 са дадени в Таблици 3 и 4.
Таблица 2. Допустими основни грешки на електромери за активна енергия за
трифазни електромери, натоварени само в една (коя да е) фаза, при симетрично
трифазно напрежение в напрежителните вериги
Стойност на
тока

от 0,2I b до Ib
0,5 I b
Ib
от 0,1 I b до

Фактор на
мощността
cos ϕ

1
0,5 индуктивен
0,5 индуктивен
1

Граници на грешката, % , за
за електромери с клас на точност

0,5
± 1,5
± 1,5
± 1,5
-

1
± 2,0
± 2,0
± 2,0
-

2
± 3,0
± 3,0
± 4,0

Imax
Таблица 3. Допустими основни грешки на електромерите за реактивна
енергия за еднофазни и натоварени симетрично във всяка фаза трифазни
електромери
Стойност на тока
(за електромери за
трансформаторно
свързване)

0,02 In ≤ I < 0,05 In
0,05 In ≤ I ≤ Imax
0,1 In ≤ I < 0,2 In
0,2 In ≤ I ≤ Imax
0,2 In ≤ I ≤ In

Фактор на
мощността sin ϕ
(индуктивен или
капацитивен)

1
1
0,5
0,5
0,25

Граници на грешката, % ,
за електромери с клас на
точност

2
± 2,5
± 2,0
± 2,5
± 2,0
± 2,5

3
± 4,0
± 3,0
± 4,0
± 3,0
± 4,0

Таблица 4. Допустими основни грешки на електромерите за реактивна
енергия за трифазни електромери, натоварени само в една (коя да е ) фаза при
симетрично трифазно напрежение в напрежителните вериги
Стойност на тока
(за електромери за
трансформаторно
свързване)

0,05 In ≤ I < Imax
0,1 In ≤ I ≤ Imax

Фактор на
мощността sin ϕ
(инд.) или (кап.)

1
0,5

Граници на грешката, % ,
за електромери с клас на
точност:

2
± 3,0
± 3,0

3
± 4,0
± 4,0
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Таблица 5. Допустими допълнителни грешки на електромери с класове на
точност 0,5 ; 1 и 2
Влияеща величина

Стойност на
тока

Фактор
на
мощността

Среден температурен
коефициент % / К за
електромери клас

0,5
Изменение
на
температурата
на
околната среда с ±
100К

Изменение
на
напрежението
с ± 10 %
Изменение
на
честотата с ± 5 %
Изменение
на
наклона
с
±
30 от
вертикалата
Магнитна индукция
на външен източник
0,5 mТ
Наличие на 10 %
трети хармоник в
токовата верига
Обратен фазов ред
Магнитно поле на
допълнително
устройство
Механично
натоварване от отчитащо
устройство (едноили многотарифно)

1

2

от 0,1 Ib до
Imax
от 0,2 Ib до
Imax

1
0,5 инд.

0,1 Ib
0,5 Imax
0,5 Imax
0,1 Ib
0,5 Imax
0,5 Imax
0,05 Ib
Ib и Imax

1
1
0,5 инд.
1
1
0,5 инд.
1
1

Ib

1

1,5

2,0

0,3

Ib

1

0,5

0,6

0,8

1
1

1,5
2,0

1,5
2,0

1,5
2,0

0,05 Ib

1

0,3

0,5

1,0

0,05 Ib

1

0,8

1,5

2,0

от до Imax
0,5 Ib
еднофазно

0,0
0,1
5
0
0,0
0,1
7
5
Граници на
изменение на
относителната грешка,
в %, за електромери с
клас на точност
0,5
1
2
0,8
1,0
1,5
0,5
0,7
1,0
0,7
1,0
1,5
1,0
0,7
1,5
0,6
0,8
1,3
0,8
1,0
1,5
1,5
2,0
3,0
0,3
0,4
0,5
0,03
0,05
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Общите изисквания, изпитванията и условията на изпитване при
определяне на допълнителни грешки от влияещите величини са установени
(нормирани) в съответните БДС EN.
3. Заключение
Представеният анализ позволява да се направят следните изводи:
- необходимо е инсталирането на нови, по-точни електромери в
системите за търговско измерване на количества електрическа
енергия;
- тези електромери трябва да позволяват дистанционно отчитане, за да
се избегнат разходите за инкасатори.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Костадинов, П. З., Ж. А. Даскалов, С. Г. Гунински и К. М. Тодорова.
Съвременни средства за търговско измерване на количества електрическа
енергия в преносните и разпределителни мрежи. Част I: Мрежи високо и
средно напрежение. Втора научна конференция на Електротехническия
факултет на Техническия Университет – София, Созопол, 1-3 октомври
2010. Годишник на Техническия Университет – София, том 60, книга 2,
2010, стр. 299 ÷ 307.
[2] БДС EN 50470–2: 2006. Променливотокови уреди за измерване на
електрическа енергия. Част 2: Специфични изисквания. Индукционни
електромери за активна енергия (класове 0,5 ; 1 и 2).
Автори:
д-р инж. Петко Захариев – доцент в кат. Обща електротехника, e-mail: pzk@
abv.bg
д-р инж. Живко Даскалов – доцент в кат. Обща електротехника, e-mail:
jdaskalov@tu-sofia.bg
д-р инж. Стефчо Гунински – доцент в кат. Обща електротехника, e-mail:
sgg@tu-sofia.bg
маг. инж. Калинка Тодорова – гл. асистент в кат. Обща електротехника, email: ktodorova@tu-sofia.bg

113

III Научна конференция, ЕФ'2011, том 1

Созопол, 30 септември - 3 Октомври, 2011 г.

МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧЕН
ГЕНЕРАТОР ЗА НУЖДИТЕ НА АНАЛИЗА НА УСТАНОВЕНИ
РЕЖИМИ В РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ
Рад Станев, Мартин Райков, Лъчезар Кръстев, Людмила Костова, Иван
Чаталбашев
Резюме: Настоящият доклад представя опростен математически модел
на фотоволтаичен генератор, приложим за нуждите на анализа на
установени режими в разпределителни електрически мрежи с разпределено
производство. Описаният модел е валидиран посредством сравнение на
аналитично получените резултати с реално измерени данни от тестова
фотоволтаична система. Направени са изводи относно точността на модела
и неговия обхват на приложение.
Ключови думи: фотоволтаичен генератор, електрически разпределителни
мрежи, математическо моделиране
1. Въведение
През последните години все по-значим дял от генерираната електрическа
енергия в разпределителните мрежи се дължи на производството от
възобновяеми енергийни източници. Навлизането на децентрализирани
генериращи източници в разпределителните мрежи променя установените им
режими, обуславяйки двупосочни мощностни потоци в мрежата. Променливият
и стохастичен характер на генерацията в различните възли на системата
поражда значим брой експлоатационни условия (режими), които следва да
бъдат изследвани [1]. Настоящият модел представя поведението на
фотоволтаичен генератор в установени и квазидинамични режими.
2. Същинска част
Съществуват различни математични модели, които описват поведението на
фотоволтаична клетка, респективно генератор с различна степен на сложност.
Изборът на адекватен модел зависи от необходимата точност, желаното
изчислително време и наличния изчислителен ресурс. Разгледаният модел
представлява опит да бъде намерен компромисен вариант между сложността на
модела и точността на получените резултати.
Модел на кристален фотоволтаичен генератор с пресмятане на
коефициента на идеалност
При изготвянето на модела е използвана еквивалентната схема на
фотоволтаична клетка, показана на Фигура 1 и съответното уравнение (1),
описващо поведението и [2].
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, където I ф -фототок, А; I 0 -ток на насищане

през диода, А; q -заряд на електрона; q = 1.602 * 10 −19 , Columb ; n -коефициент на
идеалност; Rпосл. -последователно съпротивление, Ω ; k -константа на Болцман;
k = 1.381 * 10 −23 , J / o K .
За опростяване на математическия модел
на кристалните фотоволтаични клетки и
модули може да се приеме, че стойността на
Rпар. клони към безкрайност, което позволява
последния член от (1) да бъде пренебрегнат.
Уравнението може да бъде решено
числено, при известни входни данни слънчева радиация, температура на околната
Фигура 1: Електрическа заместваща схема на
среда и параметри I ф , I 0 , Rпосл. и n . Вместо
фотоволтаична клетка
намирането
на
четири
независими
уравнения за всеки от параметрите и решаване на получената система, е
ползван алтернативен метод, при който първоначално се определя
последователното съпротивление на клетката. Това позволява свеждане на
неизвестните параметри до три. Определянето на неизвестните става като се
използват техническите параметри, предоставени от завода-производител на
фотоволтаични клетки или модули: Vпр. ход. реф. , V -напрежението на празен ход,
I к.с. реф. , A - ток на късо съединение, Vmpp. реф. , V и I mpp . реф. , A - напрежение и ток при
максимална мощност.
За получаване на уравнението на генератора се въвеждат следните
описателни характеристики:
NН
N INV , където: БПа - брой паралелни клонове на генератора,
INV
N Н - брой низове, INV - инвертор, N INV - брой инвертори.
N
(3) БПo = КЛ N , където: БПo - брой последователно свързани клетки в един
MD
низ, N КЛ - брой клетки, MD - модул, N - брой модули за един низ.

(2) БПа =

Определената конфигурация дава възможност за директно пресмятане на
параметрите при стандартни тестови условия. Те са необходими за изразяване
на уравнението на системата и се представят както следва:
(4) I к .с , реф. = I к .с , реф. мод. БПа , където I к.с , реф. - ток на късо съединение;
(5) U пр. ход, реф = U пр. ход, реф. мод N , където U пр. ход, реф. - напрежение на празен ход;
(6) I mpp, реф. = I mpp , реф. мод БПа , където I mpp, реф. - ток при максимална мощност;
(7) U mpp, реф. = U mpp, реф. мод N , където U mpp, реф. -напрежение при максимална мощност;
(8) µVoc = µVoc мод. N , където µVoc - температурен коефициент за напрежението
на празен ход;
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(9) µ Isc = µ Iscмод. БПа , където µIsc - температурен коефициент за тока на късо
съединение;
(10) µ Pmpp = µ Pmpp мод. БПаN , където µ Pmpp - температурен коефициент за тока
на късо съединение;
Така еквивалентното уравнение за фотоволтаичен генератор добива вида:
 q (V + I Rпосл . ) 
I = I ф − БПаI 0  e БПоnkTкл . − 1 .
(11)




Пресмятането на трите параметъра I ф. реф. , I 0. реф. и n става чрез решаване на

уравнението при трите дадени точки. Това налага съставянето на система от три
уравнения за всяка от точките:
  qI к.с, реф. Rпосл.  
 − 1 , при I = I к.с , реф. и V = 0
 nkТ кл, реф. БПо  
 
 
  qVпр . ход, реф.  
(13) 0 = I ф, реф. − БПаI 0, реф.  е 
 − 1 , при I = 0 и V = Vпр. ход, реф.
 nkТ кл, реф. БПо  
 
 

(12) I к.с , реф. = I ф, реф. − БПаI 0, реф.  е 

  q (Vmpp , реф. + I mpp , реф. Rпосл. )  
 − 1  , при I = I mpp , реф. и V = Vmpp , реф.
 
 
nkТ кл , реф. БПо
 
 

(14) I mpp , реф. = I ф , реф. − БПаI 0, реф.  е 

В режим на късо съединение Rпосл. предизвиква малък пад на напрежение,
което на практика позволява тази компонента да бъде пренебрегната,
приемайки че фототока и тока на късо съединение са еднакви във всички
условия на работа. Така (12) добива вида: (15) I к.с , реф. = I ф, реф. .
Тъй- като експоненциалната част в уравнения (13) и (14) е много по- голяма
от −1 , то тази компонента може да се премахне, без това да внася значителна
грешка в резултатите. Така (13) и (14) добиват вида:
(16)
(17)

 qVпр . ход, реф. 
0 = I к.с, реф. − БПаI 0, реф.е 
 nkТ кл, реф. БПо 


 q (Vmpp, реф. + I mpp, реф. Rпосл. ) 

I mpp , реф. = I к .с , реф. − БПаI 0, реф.е 


nkТ кл, реф. БПо



Замествайки (16) в (17) може да се определи коефициента на идеалност n :
q (Vmpp , реф. + I mpp , реф. Rпосл. − Vпр. ход, реф. )

(18)

n=

(19)

I 0, реф. =

.

 I

kТ кл, реф. БПо ln 1 − mpp , реф. 

I к .с , реф. 

Чрез заместването на n в (16) става възможно определянето на I 0, реф. :
I к.с, реф.
 qVпр. ход, реф. 
БПае 
 кТ кл, реф. n реф. БПо 



.

Определянето на последователното съпротивление може да стане чрез
итеративно търсене на точната му стойност, използвайки аналитичното
представяне на температурния коефициент на напрежението за модула. Така,
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чрез тях е представен аналитичният вид на µVOC , който се сравнява с
декларираната му стойност от производителя. Ако двете стойности не
съвпаднат, се прави ново предположение за Rпосл. . Цикълът се повтаря, докато
двете стойности не съвпаднат в рамките на зададената точност. Намирането на
Rпосл. , се извършва по метода на математичната бисекция. Този метод изисква
горна и долна граница на търсеното съпротивление. Долната граница се приема
за 0, тъй-като отрицателните стойности на съпротивлението нямат физически
смисъл. Максималната стойност на Rпосл. е ограничена по технологични
причини. V-A характеристиката се отличава с три основни точки, независещи
от стойностите на параметрите - работа при празен ход, работа при късо
съединение и работа при максимален товар. Видът на характеристиката се
определя от описаните вече параметри и в най-голяма степен от коефициента на
идеалност n. Тъй-като всички параметри зависят от Rпосл. , този параметър
въздейства върху формата на V-A характеристиката, като с увеличаването му,
коефициента на идеалност намалява [3,4]. Минималната стойност на n ,
дефинира максималната стойност на Rпосл. , при която коефициента n приема
минимална стойност 1, съответстваща на идеална работа на клетката. След
заместване на n = 1 в (18), максимална стойност на Rпосл. може да се изрази по
следния начин:
 БПоTкл. реф. к  I мпп, реф 

ln  1 −
+ Vпр. ход , реф − Vmpp , реф  .



I mpp , реф. 
q
I к.с , реф 


За всички стойности на Rпосл. от 0 до Rпосл.МАКС . се изчисляват стойностите на n

(20)

RпослМАКС . =

1

и I 0 , съответно по уравнения (18) и (19). Аналитичното представяне на µVOC
става чрез диференцирането на Vпр. ход, реф по отношение на температурата:
Vпр . ход, реф =

(21)

y  I к.с , реф 
ln 
,
v  I 0, реф 

По този начин уравнението добива вида:
  I k .c, реф  Tкл , реф µ ISC 
qε G  
− 3+
ln 
 +
  .

I к.с., реф
nkT
  I 0, реф 
кл
.,
реф

 
Така чрез различни стойности на Rпосл. и параметрите γ , I 0 , се пресмята µVOC

(22)

µVOC =

БПоk
q

чрез уравнение (22), докато аналитичната и каталожната им стойности не
съвпаднат.
Работната температура на клетката оказва силно въздействие върху нейните
изходни параметри. Поради тази причина точното и определяне е от особено
значение за получаването на точни резултати от симулационния модел.
Температурата на модула, зависи от температурата на околната среда и от
стойностите на приетата слънчева радиация от модула, разсеяната мощност в
топлина и преобразуваната мощност в електрическа. Балансът на енергия в
установено състояние на модула може да се даде с:
(23) Pелектр. = Pприета − Pразсеяна , където отделните компоненти са:

117

III Научна конференция, ЕФ'2011, том 1

Созопол, 30 септември - 3 Октомври, 2011 г.

(24) Pелектр. = ϕ .ПЛ .η , където ϕ - моментна слънчева радиация, ПЛ - площта на
модула, η - к.п.д на модула;
(25) Pприета = ϕ .ПЛ .τα ave ,където τα ave - коефициент, отразяващ отношението на
падащата слънчева радиация към възприетата такава от модула. Тук за простота
е прието тя да е постоянна, без корекция за зависимостта на ъгъла на попадение
лъчите на светлината.
(26) Pразсеяна = U L .ПЛ . (Т кл − Tок.ср. ) , където U L - коефициент на загубите, включващ
отделянето на топлина чрез конвекция и топлоизлъчване, от горната и долната
част на клетката, както и през рамката на модула. Пренасянето на топлина през
единична клетка е пренебрегнато, тъй - като тя е много тънка и няма значим
топлинен капацитет. След заместване на (26) и (24) в (23) и изразяване на
температурата на модула се получава следната формула:
(27)

Tкл. = Т ок.ср. +

ϕτα ave 
η 
1 −
.
U L  τα ave 

Коефициентът на полезно действие на модула може да варира от 0 до
максимална стойност, при различни условия на работа. Ако приемем, че η е
константа в границите 0% - 20%, температурата на модула не се променя
значително. Пресметнато е, че при слънчева радиация G = 600W , и η = 5% ÷ 20% ,
разликата в температурата е около 30С, при τα ave = 0.9 . При пресмятане на
температурата, η е прието да се пресмята по формулата:
(28)

η =

I mppVmpp
ϕ реф. .ПЛ

.

Коефициентът на загубите U L се пресмята по данните от изпитанието при
NOCT, предоставени от производителя. Това са температурата на модула при
температурата на околната среда, приета за стандартна за изпитанието при
NOCT и слънчевата радиация. От уравнение (27) се изразява U L , пренебрегва
се η τα ave и се получава израза:
(29)

UL =

ϕ NOCT
.
Tмод. NOCT − Tок.ср.. NOCT

Изпитанието при NOCT обикновено се провежда при Tок .ср. = 200 , W = 800 W m 2 ,
скорост на вятъра v = 1 m s .
За пресмятане на U пр.ход. , I к.с. и I 0 във функция от G и Tок.ср. се използва факта,
че напрежението на фотоволтаичния генератор зависи силно от температурата
на околната среда и в по- малка степен от падащата слънчева радиация. При
известна стойност на I к.с. и I 0 във функция от слънчевата радиация и
температурата, напрежението на празен ход може да се изведе от (20) и има
вида:
(30)

Vпр. ход =

БПоkTкл , реф.n
q

 I

ln  к.с. 
 БПаI 0 

Определянето на тока на късо съединение става по формулата:
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I к.с. = 
 G реф
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 I к .с , реф + µ I к.с. (Tкл. − Tкл, реф. )


Тока на насищане се определя по формулата:
 T   qε   1
1 
I 0 = I 0 реф  кл.  e  G  
−
 Tкл. реф   kn   Tкл. реф Tкл.  

 


3

(32)

Решаването на еквивалентното уравнение на генератора може да се извърши
по метода на Нютон, за всяка стойност на напрежението от V − A
характеристика. Така за всяко V тя добива вида:
(33) I (0)

 q(V + I( 0) Rпосл . ) 
= I к.с. − БПаI 0  e nkTкл .БПо − 1 , където I (0) - е първото приближение за





стойността на тока през клетката при избраното напрежение.
Производната на (33) по отношение на I (0) е:
 q (V + I(0 ) Rпосл . ) 
БПаI 0 Rпосл. q 
(34)
e nkTкл .  .
1= −

nkTкл. БПо 


Итерационния процеса за I (0) продължава,

докато не се достигне

предварително зададена точност.
Във всеки един момент от време на работа на системата съществува само
една точка на максимална мощност. В една постояннотокова верига мощността
по дефиниция е произведение на напрежението и тока, а именно: (35) P = VI
Така, в точката на максимална мощност, производната на мощността по
отношение на напрежението трябва да е нула:
(36)

0=

dP
d
dI
=
( IV ) = I + V
dV dV
dV

При този начин на пресмятане, като краен резултат се получава единствено
Pmpp на генератора.
Реализация на модела
Представеният модел е реализиран програмно в средата на Matlab като
отделен модул, интегриран към програмата STATUS за статичен и
квазидинамичен анализ на ЕЕС. Предвид обектно- ориентираният подход
използван при програмната реализация, моделът може да бъде ползван и от
други Matlab- базирани приложения.
Валидация на модела
За валидирането на реализирания модел са използвани данни от тестова
система, състояща се от 3 последователно свързани монокристални модула, с
номинална мощност 160Wp всеки, формиращи низ с номинална мощност
480Wp. Тестовата система е оборудвана със сензор за измерване на слънчевата
радиация, попадаща върху наклонената повърхност на модулите, сензор за
скоростта на вятъра и сензор за отчитане работната температура на модула. Ще
бъдат представени резултатите от симулациите в областта на времето и реално
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измерените величини за период от един ден, една седмица и един месец. За
еднодневната симулация е избран типичен зимен слънчев ден (фиг. 1,2 и 3).

Фигура

1:

Графика

за

I mpp

при

максимална мощност за модела и системата

Фигура 3: Графика на максималните
мощности за модела и системата

Фигура

2:

Графика

за

Vmpp

при

максимална мощност за модела и системата

Фигура 4: Ток при максимална
мощност за тестовата система и модела

На Фигура 4, Фигура 5 и Фигура 6 са показани в графичен вид резултатите
от симулацията и тестовата система за период от една седмица. Максималното
отклонение на тока при максимална мощност между тестовата система и
реализирания модел не надхвърля 0.5 А.

Фигура 5: Напрежение при максимална
мощност за тестовата система и модела

Фигура 6: Графика на максималната
мощност за модела и тестовата система

Максималното отклонение на между симулираното и реално измереното
напрежение на тестовата система достига 15V. Напрежението симулирано чрез
математичния модел достига с няколко минути по- рано своя максимум спрямо
реално измереното. Тази разлика настъпва поради факта, че в математичния
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модел не е отчетен прага на заработване на съответния инвертор. От Фигура 6 е
видно, че максималното отклонение между симулираната и измеренаната
стойности на генерираната мощност, възниква в максимума на всяка дневна
крива.
Резултатите от моделната симулация и измерванията от тестовата система за
периода от един месец са представени на Фигура 7, Фигура 8 и Фигура 9.

Фигура 7: Графика на токовете за
тестовата система и математичния модел

Фигура 8: Графика на напреженията за
тестовата система и математичния модел

Фигура
9:
Графика
на
максималната мощност за системата и
математичния модел

Резултатите от сравнителния анализ между моделната симулация и
измерванията на тестовата система са представени в Таблица 1.
20.01.2009
max∆Pmpp, %

6,2

01.07.2009 до
07.07.2009
7,6

01.05.2009 до
31.05.2009
14,26

Процентното максимално моментно отклонение по мощност е изразено по
отношение на инсталираната мощност на системата.
3. Заключение
Представеният модел на фотоволтаичен генератор ползва входни данни за
попадащата върху модулите слънчева радиация и температура на околната
среда. Полученият резултат от валидацията показва задоволителна адекватност
на модела в широк кръг от експлоатационни условия. Моделът може успешно
да се използва както при анализа на установените режими на
разпределителните мрежи, така и при анализа на автономните, островни
микромрежи.
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След допълнителна обосновка, разработеният математичен модел може да
бъде използван и за прогнозиране на добива на електрическа енергия от
фотоволтаични модули.
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ВИСОКО ТЕМПЕРАТУРНИ НЕИЗОЛИРАНИ ПРОВОДНИЦИ
С НИСЪК ПРОВЕС
Валентин Колев
Резюме: Присъединяването на възобновяеми източници на ел.енергия
използвайки вятъра и слънцето като първична енергия поставя нови
предизвикателства към електрическите мрежи на преносните и
разпределителните предприятия. Едно от тях е необходимостта от
пренасяне на потоци с голяма мощност с относително малка часова
използваемост в годишен разрез (под 2000 часа), а това определя и ниска
часова използваемост на ново изградените ел. мрежи. Това налага
прилагането на технико-икономически подход при вземането на решение за
увеличаване на преносната способност на електропреносните и
разпределителните линии. В последните години именно поради тези причини
бяха разработени различни варианти на високо температурни ниско провесни
неизолирани проводници. В доклада се разглеждат различни конструкции на
такъв тип проводници, като е направено сравнение между тях.
HIGH TEMERATURE LOW SAG CONDUCTORS
Valentin Kolev
Abstract: The accession of renewable electricity using wind and solar energy as
primary poses new challenges to the electricity networks of transmission and
distribution companies. One of them is the necessity of transmitting large power
flows with relatively small annual hourly utilization in section (below 2000 hours),
and this determines the low hour usage of new built power grids. This requires the
application of techno-economic approach in deciding to increase the transmission
capacity of transmission and distribution lines. In recent years, precisely because of
these reasons have developed different versions of high-temperature low-sag
conductors. The report examines the various constructions of such conductors as a
comparison between them.
1. Въведение
Въвеждането в експлоатация на нови генериращи мощности от
възобновяеми източници поражда нови предизвикателства към операторите на
преносната и електроразпределителни мрежи. Особено тежък е проблемът с
пренасянето на големи мощности генерирани от вятърни електрически
централи (ВяЕЦ) и особено от фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ).
При този тип генериращи мощности флуктоацията на генерираната мощност
варира от 0 до номиналната стойност за кратко време. В същото време часовата
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използваемост на инсталираната мощност за ВяЕЦ е около 2000 часа, а за ФЕЦ
е около 1200 часа.
Това налага въвеждането на нови изисквания към преносната система, а
именно: възможност за претоварване – в много случаи до 2 пъти и повече.
Увеличаването на преносната способност на електрическата мрежа 110 kV
може да стане или чрез увеличаване на сечението на неизолираните
проводници, което води до подмяна на съществуващите стълбове или чрез
монтиране на такива със същото сечение и тегло, но с по-голямо допустимо
токово натоварване. Такива са така наречените високо температурни ниско
провесни проводници (high temperature low sag conductors - HTLS Conductors),
които ще бъдат разгледани по-долу.
2. Същинска част
Неизолираните проводници са предназначени за пренасяне и предаване на
електрическа енергия по въздушни електрически мрежи. Конструкцията се
изпълнява от усукани алуминиеви жила около централен носещ елемент, който
се изпълнява от стомана, сплави на стоманата или напоследък от композитни
материали. Широко разпространени са следните типове:
Алуминиево стоманени – за максимално допустима работна температура на
проводниците до 70 °С.
Те могат да бъдат от ти АС – алуминиево-стоманен проводник с тегло на
стоманата - 269 кг, АСО - алуминиево-стоманен проводник с облекчена
конструкция с тегло на стоманата - 172 кг и АСУ - алуминиево-стоманен
проводник с усилена конструкция с тегло на стоманата - 338 кг.
Високо температурни нископровесни проводници (HTLS conductors ).
• ACSS [Aluminum Conductor Steel Supported] – проводима част изпълнена
от отвърнат алуминии и носеща част от стандартна или сплавна стомана –
допустима температура – 200 °С;
• (Z)TACIR [Zirconium alloy Aluminum Conductor Invar steel Reinforced] –
проводима част изпълнена от сплав на цирконии и алуминий и носеща
част изпълнена от сплав на желязо и никел (ИНВАР) – работни
температури 150 – 210 °С;
• GTACSR - “Gapped” TAL alloy Aluminum Conductor Steel Reinforced –
Hightemperature aluminum, grease-filled gap between core / inner layer.
Максимално допустима температура 150°C. ГАП проводник от отвърнат
алуминий и носещо жило от усилена стомана. При ГАП технологията,
проводимата част се плъзга свободно върху носещото жило. Характерно
е, че монтажът и експлоатацията са затруднени;
• ACCR - Aluminum Conductor Composite Reinforced – High-temperature
alloy aluminum over a composite core made from Alumina fibers embedded in
a matrix of pure aluminum. Максимално допустима температура 210°C.
Алуминиев проводник и носещо жило от усилен композитен материал;
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• CRAC - Composite Reinforced Aluminum Conductor – Annealed aluminum
over fiberglass/thermoplastic composite segmented core. Максимално
допустима температура 150°C. Проводник от отвърнат алуминий с
носещо жило от композитен материал;
• ACCFR - Aluminum Conductor Composite Carbon Fiber Reinforced–
Annealed - Алуминиев проводник с носещо жило от композитен материал.
Максимална работна температура 210°C;
• ACCC - Aluminum Conductor Composite Core. Алуминиев проводник с
носещо жило от композитен материал. Максимална работна температура
175°C.
Композитните материали (или композит) са материали, които се състоят
основно от твърд армиращ пълнител (арматура) - стъклени или органични
влакна (по-рядко метални нишки), и полимерни свързващи (матрица) епоксидни, полиестерни и други смолни състави. Чрез избор на типа и
количеството арматура и матрица може в широки граници да се променят
различните свойства на композита – якост, топлопроводност, херметичност,
относително тегло, химическа устойчивост и други. Композитите имат за
основа керамика или въглерод.
Неизолираните проводници изпълнени с носещо жило от композитен
материал имат следните характерни особености: високи якост на опън, модул
на еластичност, виброустойчивост, корозионна и киселинна устойчивост и
ниски коефициент на линейно разширение, тегло и плътност. Поради високите
механични показатели на композитното жило е възможно носещата част на
проводника да бъде с по-малко сечение. Това дава възможност на
конструкторите да изпълнят проводимата част на проводника с по-голямо
сечение от всички останали разгледани конструкции – 30%. От своя страна това
води до значително по-ниско електрическо съпротивление, по-ниски
електрически загуби и свързаните с това емисии на въглероден диоксид.
Сплавта е сложен метал, получен при разтопяването и смесването в течно
състояние (сплавяване, легиране) на два или повече метала. Съществуват и
сплави между метали и неметали (например стоманата и чугунът са сплави на
желязото с въглерод). В по-ново време сплавите се получават и в твърдо
състояние. Елементите образуващи сплавите (компоненти на сплавите), или
изграждат свои индивидуални кристали (образувайки по този начин кристален
конгломерат — кристална смес), или атомите им изграждат съвместно нови
кристали (смесени кристали, твърди разтвори), или пък образуват помежду си
химични съединения. Чрез сплавяване механичните, физичните и други
свойства на един основен метал могат да се изменят чувствително. Инвар –
това е сплав между желязо и никел обикновено в съотношение 64% желязо и
36% никел. Тази сплав е известна с ниското си линейно разширение и висока
якост. Производството й е съсредоточено основно в Япония и поради високата
й цена е с ограничено приложение.
На фиг. 1 е направено сравнение в графичен вид на няколко типа
високотемпературни проводници като по абсцисната ос е нанесена
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ефективността, а по ординатната - преносната способност. От показаната
графика ясно се вижда, че и по двата параметъра проводник тип ACCC е с найдобри показатели.
В Таблица 1. са показани основните технически показатели на поразпространените високо температурни ниско провесни проводници
предлагани на Европейския пазар, които съответстват на АС-185.

Фиг. 1. Преносната способност и ефективност
провесите

фиг.2.

Сравнение

на

Таблица 1.
Параметър

№
1

Страна производител

2

Тип проводник
Сечение
(mm2)

4

Тип сърцевина

5

Диаметър (mm)
Електропреносна способност (А), при
максимална работна температура на проводника*
При температура на проводника 60 0С (А)
При температура на проводника 110 0С (А)
При температура на проводника 130 0С (А)
При температура на проводника 150 0С (А)
При температура на проводника 210 0С (А)
Тегло (kg/km)
Разрушаващо усилие на опън (N)
Ел. съпротивление (Ω/km)
При температура на проводника 60 0С (Ω/km)
При температура на проводника 110 0С (Ω/km)
При температура на проводника 130 0С (Ω/km)
При температура на проводника 150 0С (Ω/km)
При температура на проводника 210 0С (Ω/km)
Коефициент на линейно разширение (10-6K -1)

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7
8
9
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
10

Nexans

De Angeli

Trefinasa

Lamifil

Belgium
ACSS

Italy
ZTACIR

Испания
GZTACSR

Белгия
ACCC

инвар

Gap/стомана

алуминий/композит

190,5
27,9
218,4
високоякостна
стомана с
алуминиево
покритие
19,1

223,0
28,0
251,0
композитна
(въглеродни и
стъклени нишки)

алуминии/стомана алум./спец. ст.
алуминий
сърцевина
общо

3

6

Съществуващо
положение
България
АС-185

181,14
34,36
215,4
обикновена
стомана
18,98
510
510
769
70 470 (66 250)
0,1600

18,9

188,09
174,3
30,36
40,7
218,45
215
високоякостна
инвар с
стомана с "миш- алуминиево
метал" покритие
покритие
17,85
1059 / 2500C,
кратковременно
310
639
721
791
963
761
66 400
0,1527
0,1773
0,2081
0,2204
0,2327
0,2696
11,8

19,04
0

0

18,29

906 / 210 C

1020 / 210 C

1024 / 1750C

323
636
708
768
906
761
69 210
0,1580
0,1834
0,2150
0,2277
0,2403
0,2783
15.8 / 3.5

335
679
765
839
1 020
748
74 440
0,1541
0,1789
0,2010
0,2220
0,2350
0,2720
11,9

509
800
880
948
669.70
72 900
0,1254 (20 °C)
0,1535 (75 °C)
0,1661 (100 °C)
0,1788 (125 °C)
0,1914
0,2040 (175 °C)
18,7 / 1,61

В Таблица 2 са показани изчисления на загубите на мощност, енергия и
емисия на въглероден диоксид при използване на проводници тип АС 185,
ZTACIR(инвар) и АССС (композитен). Както се вижда от показаната Таблица
икономията от загуби на електрическа енергия за една година при използване
на проводник тип ACCC спрямо ZTACIR е 82 MWh, а спрямо съществуващия
АС 185 – 101 MWh. Намалените загуби на ел. енергия изразени в евро при цена
на електрическата енергия 50€/MWh е повече от 4000 €/г.км или 12000€/г.км за
въздушна линия. Емисията на въглероден диоксид се намалява съответно с 28 и
35 т/год. за 1 км дължина на проводника. Намалената емисия на CO2 от своя
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страна води до допълнителна икономия на средства в размер на 1300 €/г. при
цена на CO2 около 13 €/т. Изчисленията са направени при условие, че токовото
натоварване на проводниците е 500 А, което съответства на максимално
допустимото натоварване на съществуващия проводник тип АС 185.
Таблица 2.
Тип
проводник
ZTACIR
ACCC
Разлика
АС 185

RAC
Ω/km
0,1834
0,1459

∆E/km
MWh
401,65
319,61

t/km
20 082,30 140,58
15 980,43 111,86

€/км

CO2

0,0375

0,0094

82,04

4
101,87 28,71

0,1923

0,04808

421,18

21 059,04 147,41

0,0464

Разлика

∆P
MW/km
0,04585
0,03649

5
0,01160 101,57 078,61 35,55

На фиг. 5 и 6 са показани в графичен вид инвестиционните (бюджетни) и
експлоатационни разходи на три типа високо температурни ниско провесни
проводници за конкретни обекти и осреднен товар профил с токово
натоварване 350 А.
Експоатационни разходи при товар 350А, хил.лева/годишно

ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ, хил.лева
3 500,00

8 000 х.лв.
7 000 х.лв.

3 000,00

6 000 х.лв.
ZTACIR ∅19,04 (INVAR)
De Angeli, И талия
ИЗБРА Н ОТ НЕК

5 000 х.лв.
4 000 х.лв.

2 500,00

АС 185
(съществуващ)

2 000,00

ZTACIR ∅19,04 (INVAR)
De Angeli, Италия
ИЗБРАН ОТ НЕК

GZTACSR-218 (GAP)
Trefinasa, Испания

3 000 х.лв.

1 500,00

GZTACSR-218 (GAP)
Trefinasa, Испания

1 000,00

ACCC (COMPOSITE)
Copenhagen Lamifil, Белгия

ACCC (CO MPOSITE)
Copenhagen Lamifil, Белгия

2 000 х.лв.
1 000 х.лв.

500,00

0 х.лв.
Лот 1: Мом чил
Лот 2: Екрене
(110 kV/11.9 km) (110 kV/13.8 km )

Лот 3: Сирена
(12.8 km) и
Лебед (3.9 km)

Лот 4: Дропла
(46.8 km)

Лот 5: Д. Ганев
(60.6 km )

0,00
Лот 1: Момчил (110
kV/11.9 km)

Лот 2: Екрене (110
kV/13.8 km)

Лот 3: Сирена (12.8
km) и Лебед (3.9 km)

Лот 4: Дропла (46.8
km)

Лот 5: Д. Ганев (60.6
km)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Високотемпературните проводници от тип специална и усилена стомана
като ACSS или GZTACSR-218 (GAP) са с най-ниска бюджетна цена. От
гл.т. на инвестициите са най-подходящи когато се налага да се подменят
проводниците на електропроводи, които са с ниска часова използваемост
на преносната възможност (за АС 185).
2. Проводниците с носещо жило изпълнено от сплав ИНВАР от тип ZTACIR
19,04 (INVAR) са с най-високи инвестиционни разходи. Електрическото
съпротивление на тези проводници е съизмеримо с това на
съществуващите АС 185, което ги прави неприложими.
3. Когато часовата използваемост на преносната възможност (за АС 185) е
над 50% е целесъобразно да се използват високотемпературни поводници с
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композитно жило, тъй като при тях електрическите загуби са с 30% пониски.
4. Както се вижда от Таблица 2 използването на композитни високо
температурни проводници в електрическите мрежи ВН в РБългария ще
намали значително емисията на въглероден диоксид.
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АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
ПЪРВИЯ ВЕТРОЕНЕРГИЕН ПАРК В БЪЛГАРИЯ –
КАЛИАКРА УИНД ПАУЪР
Валентин Колев, Ричард Павелек, Розмислав Миенски, Анастасия
Кръстева
Резюме: В средата на 2009 г. бе пуснат в експлоатация първият
ветроенергиен парк (Калиакра Уинд Пауър) към електроенергийната система
(ЕЕС) на РБългария. Проектът е осъществен от съвместно участие на
Mitsubishi Heavy Industries (MHI) и инженеринговата фирма ИНОС-1 ООД.
Вятърният парк е разположен в близост до с.Българево и нос Калиакра.
Оборудването тип MWT-1000A HRQ1 459-48E е доставено от MHI, а цялата
проектантска и инженерингова дейност е извършена от ИНОС-1 ООД.
Номиналната мощност на вятърния парк е 35 MW и се реализира от 35
вятърни турбини-генератори с единична мощност 1 MW. В доклада са
показани и анализирани производствените характеристики на вятърния парк в
реално време и е измерено качеството на напрежението в точката на
присъединяване.
ANALYSIS OF PRODUCTION CHARACTERISTICS OF THE FIRST
WIND PARK IN BULGARIA - KALIAKRA WIND POWER
Valentin Kolev, Ryszard Pawełek, Rozmysław Mieński, Anastassia Krusteva
Abstact: In mid-2009 was put into operation the first wind farm (Kaliakra Wind
Power) to power system (EPS) of Bulgaria. The project is jointly implemented by the
participation of Mitsubishi Heavy Industries (MHI) and engineering firm INOS-1 Ltd.
The wind farm is located near the village Bulgarevo and cape. Equipment type MWT1000A HRQ1 459-48E was delivered by MHI, and the whole design and engineering
is done by INOS-1 Ltd. The nominal power of the wind farm is 35 MW and
implemented 35 wind turbine generators with a unit capacity of 1 MW. The report
shows production and analyzed characteristics of the wind farm in real time is
measured as the voltage at the point of connection.
1. Въведение
В средата на 2009 г. бе пуснат в експлоатация първият ветроенергиен парк
(Калиакра Уинд Пауър) към електроенергийната система (ЕЕС) на РБългария.
Проектът е осъществен от съвместно участие на Mitsubishi Heavy Industries
(MHI) и инженеринговата фирма ИНОС-1 ООД. Вятърният парк е разположен в
близост до с.Българево и нос Калиакра. Оборудването тип MWT-1000A HRQ1
459-48E е доставено от MHI, а цялата проектантска и инженерингова дейност е
извършена от ИНОС-1 ООД.
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2. Същинска част
Номиналната мощност на вятърния парк е 35 MW и се реализира от 35
вятърни турбини-генератори с единична мощност 1 MW. Реализирани са три
реда, като първи и трети ред са с по 11 вятърни генератора, а втория ред е с 13.
Генераторите представляват асинхронни двигатели с навит ротор с номинално
захранващо напрежение 0,69 кV. Същите се присъединяват към лъчиста
ел.мрежа с номинално напрежение 20 кV по схема вход-изход охрана
трансформатор чрез комплектно разпределително устройство с изолация елегаз.
Разпределителната мрежа 20 кV е реализирана чрез силови кабели с
променливо сечение с изолация от омрежен полиетилен, които се
присъединяват към закрита разпределителна уредба тип метал-клад в п/ст
Калиакра 110/20 кV. Подстанцията е изградена по схема блок линиятрансформатор с трансформаторна мощност 38 MVA. Разположението на
машините е показано на фиг.1.
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На фиг.2. са показани изменението на активната, реактивната мощности и
фактора на мощността в зависимост от товара на всички генератори. От
показана графика се вижда, че в режим на ниски натоварвания (т.е. при ниска
скорост на вятъра) връщането на капацитивна мощност в системата е
минимално. При максимален товар на вятърния парк се консумира индуктивна
мощност не повече от 11 MVAr.
Анализиран е режима на работа на централата за период от 01.09.2010 г. до
31.08.2011 г. За отбелязване е, че до края на м. Юни 2011 г. централата е
работила в режим на диспечерско ограничение по мощност поради достигнат
капацитет на пропускателната способност на електропроводи 110 kV.
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Ограничението на генерираната активна мощност се прави при достигане на
50% от номиналната мощност – 35 MW.

Фиг.2. Товар на генератора

На фиг. 3, 4 и 11 са показани реализирания месечен профил на изменение на
активната и реактивна мощности, напрежение и скорост на изменение на
активната мощност. От показаната на фиг. 11 графика се вижда, че
максималното отклонение на мощонстта за период от 10 мин. е под 15 MW.

На фиг. 5, 6 и 12 са показани реализирания седмичен профил на
генерираната активна и реактивна мощност, изменението на напрежението в
точката на присъединяване, както и изменението на мощността за период от 10
минути. На фиг. 7, 8 и 13 са показани същите данни за период от 24 часа за
типичен ден през м. Февруари. На фиг. 9, 10 и 14 са показани измерените
величини след премахване на ограничението.
Максималният регистриран градиент на изменение е 15.992 MW/10min.
Посоченият градиент на изменение на мощността е получен въз основа на
анализа на интегрирани данни за всеки 10 минути.
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Този градиент няма отношение към дефинирания в чл.43 (4) 1 на „Правила
за управление на електроенергийната система” градиент на изменение на
изходящата мощност, чиято стойност е нормативно ограничена до 10MW/min.
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В периода 23.04. до 30.04.2008 г. бяха направени измервания на качеството
на напрежението в точката на присъединяване на ветроенергийния парк п/ст
“Калиакра” 110 кV със сертифицирани специализирани уреди Метрел PQA тип
MI 2292 по стандарт EN 50160.
Резултатите от измерванията са систематизирани в Таблица 1.
Таблица 1.
EN 50160
№

Ном.

доп. гр.

Измерени стойности
Абсолютна
%
стойност
50,075
0,15
119,4
8,56
118,03
7,30
0
0

1
2
3
4
4

Промишлена честота, Hz
Амплитуда на напрежение, Vrms, kV
Отклонения на напрежение (Periodics) Vrms, kV
Бързи промени на напрежението

50
110
–
–

±1%
± 10 %
± 10 %
до 4 %

Амплитуда на бързите промени на напрежението

–

4–6 %

0

0

4

Интензивност на трептене – фликер Plt

–

≤1

–

0,97

–
–
–

10 – 15 %

0
0
0

0
0
0

2Uc

0

0

–

0

0

.1.
.2.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

5 Пропадане на напрежение (DIP)
6 Кратко прекъсване на напрежение
7 Продължително прекъсване на напрежението
Временни пренапрежения с промишлена честота
8
между фази и земя
9 Преходни пренапрежения между фаза и земя
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Несиметрия на захранващото напрежение

–

до 2 %

0,52

1

Хармонични съставящи на напрежение (THD)

–

до 8 %

3,02

1

Междинна хармонична съставяща на напрежение

–

–

–

–

–

–

–

–

0
1
2
3

Созопол, 30 септември - 3 Октомври, 2011 г.

1 Главни сигнални напрежения, насложени върху
напрежението

1. Заключение
От показаните графики и функционални зависимости могат да се направят
следните изводи:
1. Максималната стойност на реактивната мощност, която се консумира
от системата не надхвърля 12 MVAr.
2. Изменението на напрежението в точката на присъединяването е в
допустимите граници.
3. На лице е спорадично изменение на отдаваната от ветроенергийния
парк активна мощност, което е в пряка зависимост от потенциала на вятъра.
4. Скоростта на изменение на отдаваната активна мощност във времето е
в допустимите норми.
5. Измерените технически показатели на напрежението в точката на
присъединяване на п/ст “Калиакра” към ЕЕС на РБългария на напрежение
110 кV са в допустимите норми и отговаря на изискванията на БДС EN
50160.
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ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА
Десислав Тодоров, Калоян Илчев, Андрей Крумов, Александър Овчаров
Резюме: Научно - техническият прогрес е съпроводен с трансфер на
технологии, като човешкия потенциал се съсредоточава в управлението на
техническите средства и технологичните процеси. Служителят (оператор)
трябва да решава отговорни задачи за оценка на ефективната работа на
сложни технически системи, надеждното взаимодействие с други хора и
различни елементи на производствения процес. Нарастването и
концентрацията на ръководната власт в ръцете на един човек прави човешкия
фактор основен компонент на техническата надеждност.
HUMAN FACTOR IN ELECTRIC POWER ENGINEERING
Desislav Todorov, Kaloian Ilchev, Andrej Krumov, Aleksander Ovcharov
Abstract: This paper represents the influece of human factor on electric power
plants and substations reliability. Different classifications of human errors and
affecting factors are discussed. Presentend are the human factor analisys methods.
1. Въведение
Модерните електрически централи са сложна система „човек-машина”,
която контролира процеси, използвани за производство на електрическа
енергия. Машинната част представлява хардуерни и софтуерни компоненти,
които са високо надеждни, многослойни, с висока степен на взаимосвързаност.
Човешката страна, на система „човек-машина” е голяма социално-технологична
организация свързана с управление, проектиране, поддържане, експлоатация и
обучение на персонала. Експлоатационният персонал взаимодейства с
електроенергийния обект чрез широка гама от интерфейси, намиращи се в
командните зали и местните пултове за управление и мониторинг. Техните
действия са свързани с изпълнение на съответните производствени процедури и
използване на различни машинни подсистеми - управляващи, диагностични,
информационни, алармени, комуникационни. Надеждността на такава сложна
система изисква обширен анализ на откази на механизми и системи, на
инженерните процедури за действия в аварийни и следаварийни режими на
обектите, на реакцията на операторите, както и анализ на грешките.
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2. Същинска част
Човешкият фактор е мултидисциплинарна област, обхващаща Психология,
Антропометрия, Приложна Физиология, Промишлен дизайн, Трудова
медицина, Изследване на операциите, Статистика и др. Историята на
изследванията относно човешката надеждност и грешки могат да бъдат
проследени обратно до края на 1950 г., когато H.L. Williams отбелязва, че
надеждността на човешкия фактор трябва да бъде включена в прогнозирането
на надеждността на системите [1]. През 1960 г. Shapero [1] посочва, че голяма
част от отказите на оборудването (20% -50%) се дължат на човешки грешки.
Според публикация на W. I. LeVan[1], през същата година, процентът е между
23% - 45%. През 1973 г., списание „IEEE Transactions on Reliability” публикува
специален брой върху темата за човешката надеждност. През 1986 г. е
публикувана и първата книга посветена на човешката надеждност, озаглавен
„Човешка надеждност:с човешки фактор”.
Човешкият фактор има много цели и те могат да бъдат разделени в четири
категории:
• основни оперативни цели за намаляване на грешките, повишаване
на безопасността, подобряване производителността на системата;
• цели, засягащи надеждността и експлоатацията - свързани са с
повишаване
на
надеждността,
подобряване
на
ремонтопригодността, намаляване на изискванията за обучение,
както и намаляване на нуждата от работна ръка;
• цели, засягащи операторите - свързани са с подобряване на
потребителското възприятие и лекота на използването, подобряване
на работната среда, намаляване на умората, физически стрес,
скуката и еднообразието, както и подобряването на естетиката във
външен вид;
• смесени цели за предотвратяване на авариите.
В публикации на Э. Г. Петросов и О. Сараев [2] въпросите, свързани с
прояви на човешкия фактор, се считат за анализ на човешката надеждност,
който включва идентифициране на потенциални източници на човешка грешка
по време на предходна злополука.
През годините различни учени изследват връзката между човешките
действия и стреса. Изводите от разработките са идентични, като връзката
между човешката ефективност и стреса може да се представи с кривата,
показана на Фиг.1 [1].
Професионалните стресови фактори могат да се класифицират в следните
четири категории[1]:
• Стресови фактори, свързани с работното натоварване.
• Стресови фактори, свързани с изменението на професионалните
задължения.
• Стресови фактори, свързани с професионални провали.
• Смесени стресови фактори.
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Ефективнос
т
на
човешките

Напрежение
стрес

/

Фигура 1. Крива за ефективността на човешките способност спрямо
нивото на стрес

Всички
те
човешк
и
грешки

Грешки
при
въвеждането в

Грешки
поддръжка

при

Експлоатационн
и грешки
Грешки
при монтаж
Въвеждане
в експлоатация

Извеждане
от

t,
год.

Фигура 2. Зависимост между експлоатационния живот и
аварийността на система
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Седемте често използвани класификации на човешките грешки в
енергетиката са:
• Грешки при поддръжка;
• Операторски грешки;
• Проектантски грешки;
• Грешки при монтаж;
• Грешки при пусково – наладъчните изпитания;
• Грешки при експлоатацията;
• Допълнителни грешки;
Приблизителното разпределение на появите на човешките грешки, през
целият живот на системата/оборудването, са показани на Фиг. 2.
Процентното разпределяне на времето за извършване на различни задачи,
при експлоатацията на електронно оборудване, може да се раздели на[1]:
• Диагностика: 65-75%
• Корегиращи действия: 15-25%
• Проверка: 5-15%
Според Dunn [1] има шест основни вида грешки при експлоатация:
• грешки при разпознаване;
• грешки на човешката памет;
• грешки, базирани на отсъствие или загуба на умения;
• грешки от незнание;
• грешки от неправилно прилагане на процедури;
• грешки причинени от груби нарушения;
Типичните грешки, допускани в промишления сектор, при експлоатация
са[1]:
• неправилно монтиране на части;
• използване на неправилни смазки, масла или течности;
• поставяне на грешни части;
• неспазване на специфични процедури и инструкции;
• неуспешна/неправилна калибровка, регулировка, проверка;
• пропускане на компонент или част;
• неправилно затваряне или запечатване;
• пренебрегване на предупредителната сигнализация, в следствие на
недостатъчно време за реакция, сгрешени приоритети или
повишено работно натоварване;
• нарушаване на процеса на смазване;
• грешки при извършване на една работа от няколко смени, при
многосменен режим.
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Натрупаният опит показва, че по времето на проектиране на системи и
оборудване често се правят грешки, които въздействат неблагоприятно върху
експлоатацията им, като пряко или косвено, са причина и за грешки при
поддържането. Някои от често срещаните грешки при проектиране са [1]:
• ненадеждно монтирано оборудване за изпитания;
• поставяне на ненадеждни части под другите части;
• поставяне на регулируеми вентили в близост до горещи части или в
близост до силови табла;
• недостатъчно място за извършване на съответните ръчни
манимулации;
• неправилни компановъчни решения при разполагане на обекти за

Фигура 3. Операторите добавят стрелки за да покажат връзките между
техническите средства за управление
регулиране – Фиг. 3.
Американско проучване, свързано с човешкия фактор, за експлоатация на
пет АЕЦ и четири ТЕЦ, разкрива разнообразни типове проблеми, пряко или
косвено свързани с човешкия фактор[1]. Това проучване обхваща съоръжения,
фактори на околната среда, проектиране, организационни фактори, процедури,
резервни части и инструменти. Резултатите от проучването са групирани в
следните 16 класификации:
• проектантски фактори;
• фактори на околната среда;
• оборудване за експлоатация;
• човешка антропометрия и сила;
• движение извършвано от хората и машините;
• етикетиране и кодиране;
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• експлоатация на материалната база - консумативи и инструменти;
• експлоатация на информация - процедури и наредби;
• надеждност и безопасност за персонала;
• комуникации;
• защити на съоръжения;
• производителност и организационни връзки;
• профилактика и диагностика на неизправностите;
• работна практика;
• подбор и обучение;
• грешки при експлоатация и аварии.
Причинно - следствени фактори, за възникването на критични ситуации, и
докладваните събития, свързани с грешки допускани при експлоатацията на
електроцентрали са[1]:
• неправилните процедури;
• проблеми при изясняването и отбелязването на оборудването за
експлоатация ;
• недостатъци в дизайна на оборудването – Фигура 4;
• проблеми при придвижване на хора или оборудване;
• недостатъчно обучение;
• недостатъчна идентификация за оборудването и части;
• проблеми в дизайна на съоръжението;

Фигураа) 4. Контролен панел от съществуваща електрическа
централа: а) без отчитане на човешкия фактор; б)с използване на
етикетиране и разграничаване.
• недостатъчен опит;
• нежеланите фактори на околната среда;
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• грешки допускани от персонала по експлоатацията.
В табл. 1 са представени данни за човешката надеждност и грешки при
различни задачи.
Таблица 1
Степен
на
Надеждност
грешки при
№ Описание на грешка/задача
на операцията милион
операции
Завъртане на операционен електрически
1
0,9996
ключ на определена позиция
Намиране на подходи за експлоатацията в
2
0,997
процедурните справочници
3 Неуспешно затягане на гайка или болт
4 800
4 Неправилно разчитане на измерванията
5 000
5

Неправилно монтиране нa уплътнения

-

66 700

6

Неправилно затваряне на клапа

-

1 800

7

Неправилно изпълнение на връзки

-

4 700

Неправилно поставяне на гайки и болтове 600
Процедурни грешки при четенето на
64 500
9
инструкциите
Неправилна настройка на механичните
16 700
10
връзки
Днес човешкия фактор, безопасността и надеждността са признати като
добре утвърдени дисциплини. Много от разработените математически методи,
за изследване на човешките грешки, се прилагат успешно в инженерното
проектиране, производство, експлоатация. Основните методи за анализ на
човешкия фактор са:
• анализ на вида и ефекта от повредата (FMEA);
• анализ на критичността на вида и ефекта на повредата(FMECA);
• анализ на системата „човек – машина“;
• анализ на причините на повредите(RCA);
• програма за премахване на причините за грешките(ECPR);
• диаграма на причините и последиците(CAED);
• анализ на дърво на вероятностите;
• анализ на дърво на отказите;
• марковски процеси;
• анализ на Понтекорво;
• анализ на Парето.
8

3. Заключение
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Развитието на методите за изследване на надеждността е довело до
минимизиране на авариите в оборудването и системите в индустрията. Пълната
автоматизация, на производствените системи е причина за значително
намаляване на човешките грешки при рутинни операции. Съвременните
автоматизирани системи за контрол и наблюдение са резервирани
неколкоратно, но човешката природа е останала непроменена. Работата на
операторите в стресови ситуации и непознаването на новите системи за
управление често води до човешки грешки. През 1960 г., приносът на
човешките грешки, при появата на аварийни ситуации, е около 20-40%. През
1990 г. процентът на човешките грешки се е увеличил до 60-80%. В
публикувани изследвания върху разнообразни задачи по техническа
експлоатация на инженерни обекти средната човешка надеждност е 0,9871.
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СЕКЦИЯ 2 - ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ
ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА
ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ
Христо Василев, Вълчан Георгиев, Ганчо Ганчев, Петър Маноилов
Представена е конструкция на фотоволтаичен панел за
електрическа и топлинна енергия. Силициевите клетки се нуждаят от
слънчева енергия с висока плътност за постигането на висок к.п.д. Поради
това е проектиран концентратор, който увеличава естествената слънчева
радиация до нужното ниво. Разгледана е цялостна конструкция, която
осигурява търсените физични, електрически и термични характеристики на
фотоволтаичния панел.Концентрираната слънчева радиация изисква активно
охлаждане на силициевите клетки, като по този начин се добива топлинна
енергия, която се използва за битови и промишлени нужди.
Ключови думи: фотоволтаици с концентратор, възобновяема енергия
Резюме:

INCREASING OF EFFICIENCY OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS
Hristo Vassilev, Valchan Georgiev, Gancho Ganchev, Petar Manoilov
Abstract: A construction of photovoltaic module for electrical and thermal energy

is presented. The PV cells require high density of solar energy to ensure high
efficiency. Therefore a concentrator is designed that can increase the natural radiant
density to desired levels. The construction of the entire module that guaranties the
desired physical, electrical and thermal properties is discussed. The concentrated
solar radiation requires active cooling of the PV cell and the thermal energy
obtained that way is utilized as potential heat for residential usage.
Keywords: concentrated photovoltaic, renewable energy.
1. Въведение
С увеличение населението на земята се увеличават и нуждите от енергия. През
различните исторически периоди от развитието на човечеството са се появявали
различни енергийни източници. Счита се, че изкопаемите горива ще се изчерпят още
през настоящото столетие. Историческа ретроспекция, както и прогноза за бъдещото
развитие на населението на земята и потреблението на петрол са показани на Фиг. 1.
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Фиг. 1. Изменение на населението на земята и потреблението на един от
основните енергоресурси – петрол.
Основен източник на енергия за бъдещето остават възобновяемите източници и
най-вече слънчевата енергия. Това налага нови политики в енергийната стратегия и
търсене на възможно най-ефективни средства за оползотворяване на възобновяемите
енергийни ресурси и в частност на слънчевата радиация. Фотоволтаичните системи в
момента са най-дискусионните и в същото време най-бързо развиващите се енергийни
системи, на които се възлагат надежди да спомогнат за решаване на енергийните
проблеми на света.
Разнообразни схеми и програми стимулират използването на фотоволтаични
системи в различните развити държави. Технологичното развитие и увеличаващото се
производство водят до понижаване цената на електричеството, произвеждано от
фотоволтаични системи (фиг. 2), увеличава се тяхното разпространение върху найразнообразни покриви и терени, с инсталирана мощност от няколко kWp до стотици
MWp.

Фиг. 2. Изменение на цената на електрическата енергия за бита и
преференциалната цена на ел. енергията от PV системи, монтирани на покриви
и фасади в Германия
Водещите компании пуснаха в производство ново поколение фотоволтаични
тандемни или многопреходни клетки [3] на базата на GaInAs или InGaP, които
преработват слънчевата енергия в електрически ток с ефективност 37-40%.
Класическата технология за изработване на фотоволтаични клетки (PV клетки)
използва силициеви подложки, върху които е формиран един р-п преход. Този тип
клетки могат да осигурят ефективност от порядъка на 12-14% [7]. Максимума на
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тяхната спектрална чувствителност попада в близкия инфрачервен диапазон (Фиг. 3),
който е далеч от максимума на падащата върху земната повърхност радиация.

Фиг. 3. Типична спектрална чувствителност на силициева РV клетка.
За да се повиши ефективността на фотоволтаиците и да се доближи ефективността
на използваните на практика модули до теоретичните граници се тестват нови
технологии, при които се използват многопреходни РV клетки, изработени от нови
полупроводници. Заради по-малката забранена зона, изследванията „се връщат” към
германия, като подложка за изработване на фотоволтаични клетки.
Наличието на многопреходна структура, като всеки от преходите е с различна
ширина на забранената зона, позволява да се „уловят” почти всички фотони, падащи
върху клетката. Спектралната чувствителност на тази структура е показана в
относителни единици на Фиг.4. За сравнение на същата фигура е показан и
спектралния състав на слънчевата радиация, измерена върху земната кора (АМ1,5).
Такива РV клетки се наричат още тандемни.

Фиг. 4.Спектрална чувствителност на GaInP/1.4-eV GaInAs/ ~1.0-eV GaInAs
клетка, заедно със спектралния състав на слънчевата радиация върху земната
повърхност.
Ефективността на тандемните клетки от ново поколение е в пъти по-висока [2,3] от
тази на масовите фотоволтаици и достига 40%. За да се постигне такъв коефициент на
полезно действие е необходимо плътността на слънчевата радиация падаща върху
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клетката да се повиши до нива от порядъка на 50 W/cm2, което означава естествената
слънчева радиация, чиято плътност е около 0,1 W/cm2 да се концентрира 500 пъти.

Фиг. 5. Зависимост на ефективността на 3-преходна GaInP/1.4-eV GaInAs/
~1.0-eV GaInAs клетка от концентрацията на плътността на слънчевата
радиация (в пъти спрямо естествената) и температурата, [4].
Оптични концентратори
На фиг.6. е показана типична РV клетка с концентратор за повишаване на
плътността на слънчевата радиация върху кристала.

Фиг. 6. Концентратор с френелова леща.
Концентраторите могат да са от рефракторен (Фиг. 6) или рефлекторен (Фиг. 7)
тип. И двете конструкции имат предимства и недостатъци. Основен недостатък на
рефракторните концентратори са масивните лещи, които освен че утежняват
конструкцията, водят и до увеличени загуби.
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Фиг. 7. Концентратор отражателен тип.
При рефлекторните конструкции обикновено не е възможно да се използва само
един отражател, въпреки че параболоидът може да концентрира падащата слънчева
радиация в една точка. Ако РV-клетката се разположи във фокуса на параболоид,
отделните лъчи ще падат върху нея под много голям ъгъл спрямо нормалата й, което
ще доведе до слабото им използване. Това са тъй нар. косинусни загуби. За тяхното
елиминиране е необходимо лъчите да падат върху РV-клетката под ъгъл не по-голям
от 10°, т.е. близо до екстремума на косиносуидата (cos(10o)=0.985, т.е косинусни
загуби по-малки от 1,5%). Класическата конструкция, осигуряваща това изискване е
показана на фиг. 7, където около фокуса на първия параболоид е разположен втори
изпъкнал такъв, който концентрира лъчението почти нормално върху РV-клетката.
Предимствата на най-новите разработки на концентраторите от рефлекторен тип
могат да бъдат обобщени:
Малка дебелина и тегло на панела, за разлика от системите с френелови
лещи;
Оптиката е с малки оптични загуби, висока надеждност и дълъг живот;
Широк ъгъл на насочване към слънцето за висок добив и намаляване
изискванията към тракера;
Икономично оползотворяване на скъпите за производство тандемни PV
клетки.
Тъй като върху PV клетката се концентрира голямо количество енергия, е нужно
тя да се охлажда. Охлаждането може да бъде пасивно и активно. Пасивното охлаждане
се извършва с радиатори, а активното се извършва посредством елементи Пелтие или
посредством флуид и топлообменник. Елементите Пелтие консумират около 12% от
генерираната ел. енергия.
Конструиране на фотоволтаичен термичен панел с концентрирана слънчева
светлина и водно охлаждане
При конструирането на фотоволтаичен панел (PV-T), който използва концетрирана
слънчева светлина за производство на електрическа и топлинна енергия, са взети
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предвид множество фактори. С цел максимално повишаване ефективността на панела
и добива на слънчева енергия е необходимо температурата на PV клетката да се
поддържа в граници под 30° С, а остатъчната топлина се използва за нагряване на
флуид. Предвидено е PV-T панелът да бъде разполаган върху покривите на сгради,
което ограничава размерите и теглото (до 2 m2 и 30 kg), които са определени в
съответсвие с разпространените практики и възможности на инсталиращите фирми.
PV-T панелът е изграден от модули, състоящи се от тандемна мини PV клетка,
топлообменник и концентратор от рефлекторен тип, като размера на един модул се
определя от площта на мини PV клетката и степента на концентрация на слънчевата
енергия, която трябва да бъде постигната. С оглед намаляване броя на използвани
топлообменници и съответно хидравлични компоненти в един PV-T панел, е избрана
мини PV клетка с площ, определяща такива размери на концентратора към нея, щото в
един панел да се поберат 12 бр. модули, представени на фиг. 8:

фиг. 8. Фотоволтаичен термичен панел
Моделът на PV клетката е Spectrolab CDO – 225 с площ 2,226 cm2, което при
концентрация 500х определя размер на модула 40х40 cm.
Оптичната система е изчислена и изградена на базата на отражатели от ламарина с
покритие от сребро, тип „Miro silver” [8], материал с коефициент на отражение 0,98,
който остава на практика неизменен за целия диапазон от разглежданите дължини на
вълната (Фиг. 9).

Фиг. 9. Спектрална характеристика на отражение на използваното сребърно
покритие
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Огледалната ламарина на двата отражателя е монтирана върху подложка от
PMMA. Всеки единичен модул има IP65, което го предпазва от запрашаване.

Фиг. 10. Спектрална характеристика на пропускане на използваното стъкло
с дебелина 4 mm [9].
Предвид характеристиките на използваните материали и конструкция, може да
бъде изчислен енергийният баланс на един модул на PV-T панела.

Фиг. 11. Енергиен баланс на един модул.
За да се осигури адекватна работа на панел, съставен от такива модули е
необходимо панелът да бъде управляван от система за следене на слънцето, (наричана
често „тракер”), за да се гарантира, че във всеки момент от времето, радиацията ще
пада нормално към защитното стъкло.
Присъединяването на фотоволтаичните панели към електрическата мрежа изисква
използването микро инвертор за всеки панел, който да покрива изискванията за
качество на електроенергията на местното електроразпределително предприятие.
Годишно производство на електрическа и топлинна енергия от PV-T панела
Годишната използваемост на PV-T панела, приведена към Wp е около
Tг = 2000h.
Годишното производство на електрическа енергия при к.п.д. на инвертора η = 0,92
е
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Еге = Ре х Тг = 0,92х12х41,25х2000/1000
= 910 kWh/г.
Годишно производство на топлинна енергия при загуби η = 0,95 в преносната
мрежа до бойлера или топлообменника:
Егт = 0,95х64х2000/1000 = 1460 kWh/г.
При условие, че генерираната ел. енергия се продава на преференциална цена от 0,6
лв/kWh и генерираната топлинна енергия заменя такава, произведена от електрически
бойлер с цена на консумираната ел. енергия 0,2 лв/kWh:
Сг = Сег + Сет =
= (910kWh x 0,6kWh) + (1460 x 0,2) =
= 546лв + 292лв = 838 лв/г или 419 лв/м2 за година.
2. Резултати
Адекватността на проведените изчисления за конструкцията на рефлектора е
потвърдена експериментално, като изготвен образец е изследван с лазерен лъч.
Представеният PV-T панел осигурява електрически коефициент на полезно
действие от 40%, а общата му ефективност е 65%, като се вземе предвид и
получаваната топла вода. Такава ефективност се постига заради използването на
многопреходни РV-клетки и концентриране на слънчевата радиация. Необходимо е да
се изследва работата на модула в реални условия и да се оцени неговата икономическа
ефективност.
3. Потвърждение
Настоящата работа е подкрепена финансово от дог. ДУНК 01/3 – „Създаване на
университетски научноизследователски комплекс (УНИК) за иновации и трансфер на
знания в областта на микро/нано технологии и материали, енергийната ефективност и
виртуалното инженерство”.
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ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА С ВОДОРОДНА
ЕНЕРГОАКУМУЛАЦИЯ
В. Георгиев, Б. Бойчев, И. Ячев, К. Хинов, Ст. Гюров, П. Ризов
Резюме: В настоящия доклад е описана лабораторна постановка,
демонстрираща възможностите за акумулиране на електроенергия с
помощта на хибридна система с възобновяеми енергийни източници и горивни
клетки.
PV GENERATION WITH FUEL CELL ENERGY ACCUMULATION
V. Georgiev, B. Boychev, I. Iachev, K. Hinov, M. S. Giurov, P. Rizov
Abstract: The current paper describes the energy accumulation based on hybrid
system of PV energy sources and fuel cells. The laboratory model is build and its
efficiency studied.
1. Въведение
Липсата на енергийни ресурси и изчерпващите се изкопаеми горива налагат
провеждането на политика, насърчаваща увеличаването на енергийната ефективност и
дела на възобновяемите енергийни източници в общия енергиен баланс. Част от
административните мерки в тази насока са:
1. подписаните споразумения, изискващи намаляване на парниковите газове в
следващото десетилетие до нивото от 1990 г, а след това и тяхното
понижаване;
2. програмата 20-20, която изисква 20% от консумираната през 2020 г
електроенергия да е от възобновяеми енергийни източници;
3. изисквания за енергийна ефективност – нормираха се редица мерки за
енергийна ефективност в сгради, а в Западна Европа и в Америка се налага
концепцията за „сгради с нулева нетна енергийна консумация”.
4. специални тарифи - електроенергията, генерирана от възобновяеми енергийни
източници се изкупува на преференциални цени.
В резултат на тези мерки се появяват проблема с т нар. "demand response" или
покриване на нуждите на товара. Спецификата на възобновяемите енергийни
източници (ВЕИ) - вятърни и слънчеви е такава, че електроенергията се генерира
когато има ресурс, а не когато има потребление. Ако ВЕИ участват с малък дял в
електроенергийния баланс, този проблем се покрива от конвенционалните централи. С
нарастване на дела на ВЕИ обаче, покриването на товара става все по-трудно и изисква
специални мерки [4].
2. Енергоакумулация
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Разбира се, покриването на "върха" на денонощния товаров график винаги е
изисквало специално внимание от операторите на енергийната система. Но докато в
класическия случай става въпрос за денонощно изменение на товара с около 20%, то в
случая с ВЕИ е налице 100% изменение на генериращата мощност в денонощен, а и в
годишен разрез. Държавите с голям дял на слънчевите централи в енергийния си
баланс усещат най-силно остротата на този проблем и в световен мащаб се работи
усилено по разработване на технически средства за акумулиране на електроенергия.
Изследват се различни технологии:
- класически ПАВЕЦ,
- акумулаторни батерии,
- суперкондензатори,
- свръхпроводници,
- горивни клетки.
С изключение на помпено-акумулиращите водно електрически централи, другите
технологии не могат да се нарекат утвърдени. Дори при акумулаторните батерии се
разработват нови типове такива, които ще направят акумулиращите мощности понадеждни.
Горивните клетки са средство за директно генериране на електроенергия, без
използване на термодинамичен цикъл, поради което може да се постигне по-висок
кпд.
PV

Електролизер

Резервоар
Н2

/Фотоволтаик/

Горивна
клетка

=/=

Инве
ртор

D
C/DC

Батер

=/~
DC
/AC

МРЕЖА

Фиг. 1 Блокова схема на лабораторната установка.
Горивните клетки имат приложение в различни области на техниката. В
енергетиката, тяхното приложение е основно като част от система за акумулиране на
електроенергия [2,3]. В часовете с излишък на енергия, работи електролизатор, който
разлага вода до кислород и водород, които се събират в специални резервоари. В
часовете, когато консумацията надвишава генерацията, от запасените водород и
кислород се получава електроенергия от горивната клетка, като крайния продукт на
реакцията е отново вода.
Чрез комплектувания стенд се демонстрират основните елементи на точно такава
система ма акумулиране на електроенергия.
Блоковата схема и структурата на стенда са показани на Фиг. 1 и Фиг. 2.
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Фиг. 2 Фотоволтаик съвместно с горивна клетка, резервоар за водород,
управляваща електроника и система за мониторинг.
Фотоволтаика може да се свърже директно към електролизатора или към
повишаващ преобразувател включен в електронния модул. Електролизаторът разлага
водата на водород и кислород, като кислорода се изпуска в атмосферата, а водорода се
събира в резервоар. Малкият обем на резервоара (80 cm3) осигурява безопасна работа
и не се изискват специални мерки за обезопасяване при работа с водород, които биха
били задължителни при евентуална промишлена система.
Водорода от резервоара захранва пакет от 10 броя горивни клетки, всяка с единична
мощност 1 W [1]. Волтамперна характеристика на пакета от 10 горивни клетки е
показана на Фиг. 3. На фигурата са показани и основните видове загуби и как те
променят "идеалната" характерискика.
Електронният преобразувател осигурява оптималната работа на отделните елементи
от системата и позволява връзка постояннотокови генератори – като фотоволтаици и
горивни клетки да се свържат с променливотоковата захранваща мрежа. Той трябва да
има голям коефициент на полезно действие [5].
Поради необходимостта от управление на работната точка на постояннотоковите
генератори, електронният преобразувател трябва да съдържа както инверторна част,
така и DC/DC преобразувател.
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Пакет от 10 горивни клетки по 1 W всяка
9

идеална характеристика на горивна
клетка

8

активационни загуби - заради крайната скорост на
токоносителите
(начало на характеристиката)

7
6

омични загуби - заради
съпротивлението на електродите
(линейна
част
на
характеристиката)

U, V

5
4
3
2

концентрационни загуби - заради
разликата
в
концентрацията
на
токоносителите
по напречното сечение на електродите
(крайна част на характеристиката)

1
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

I, A

Фиг. 3 Волт-амперна характеристика на закупения пакет от 10
последователно съвързани горивни клетки, заедно с характеристиката на
"идеална" клетка и влиянието на различните видове загуби.
Структурата на силовия преобразувател е показана на Фиг. 4. Състои се от
повишаващ преобразувател, понижаващ преобразувател и инвертиращ модул.
Основни елементи са инвертиращият модул, реализиран като трифазна мостова схема
с IGBT транзистори, позволяващ работа, както като трифазен, така и като еднофазен
инвертор. Блок за синхронизация и два DC-DC преобразувателя – повишаващ и
понижаващ, последният със синхронно изправяне.
Хардуерната платформа предоставя голяма гъвкавост и възможност за бъдещи
изследвания, обучение и упражнения при прилагане на различни управляващи
алгоритми.
Когато към преобразувателя е свързан фотоволтаик, който трябва да захранва
електролизатора или да зарежда акумулаторна батерия, напрежението трябва да се
редуцира до необходимите стойности изисквани от консуматора, докато работната
точка на фотоволтаика трябва да се управлява в зависимост от слънцегреенето - така е
изпълнена функцията, позволяваща следене на точката на максимална мощност.
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ПОВИШАВАЩ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛ ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК
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ПОНИЖАВАЩ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛ ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК

СИНХРОНИЗАТОР КЪМ ПРОМЕНЛИВ ТОК МРЕЖА

Фиг. 4 Блокова схема на електронния преобразувател
Когато, генерираната постоянна мощност трябва да се подаде към
променливотоковата мрежа, нивото на напрежение трябва да се повиши, така че
инверторният модул се захранва от повишаващ преобразувател. Инверторният модул
може да работи като еднофазен или като трифазен, автономен или зависим инвертор.
За последния режим на работа е необходимо синхронизиране с мрежовото
напрежение.
Силовият преобразувател е реализиран на база на развойната система
TMDSENRGYKIT на фирмата Тексас Инструментс [6]. Управлението на силовата
електроника се базира на DSP от фамилията С2000 на фирмата Тексас Инструментс.
За тази цел е осигурена развойна система – интегрирана развойна среда и програматор.
Изходното напрежение на инвертора е с амплитуда 30 V, така че свързването с
захранващата мрежа става през трансформатор.
Осцилографирани са тока и напрежението на изхода на инвертора в режим на
максимална мощност е показана на Фиг. 5.
Несинусоидалната форма на напрежението се дължи на неидеалната формата на
мрежовото напрежение в 12 блок на ТУ-София, където е инсталирана установката.
Несинусоидалния ток се дължи на недостатъчния изходен филтър, както и на
приложения алгоритъм с относително голямо „мъртво време” между превключването
на транзисторите от горното и долното рамо на инверторния мост.

156

III Научна конференция, ЕФ'2011, том 1

Созопол, 30 септември - 3 Октомври, 2011 г.

Фиг. 5. Ток (канал 2) и напрежение (канал 1) на инвертора
При заснемане на осцилограмата е използвано твърдо напрежение на входа на
инвертора, а не ВЕИ, заради експерименталния характер на работата и непостоянния
режим на възобновяемите източници. При продължителна работа (повече от няколко
минути), напрежението на изхода на горивната клетка започва да намалява, а нейната
характеристика става „по-мека”, т.е. тя е по-стръмно спадаща. Това се дължи на
овлажняването на електродите, което е естествено следствие от процеса на
електрогенерация – подаваният водород взаимодейства с кислорода от въздуха и се
получава вода, която се отлага по електродите и затруднява по-нататъшната реакция,
(получават се повишени активационни загуби). Принудителното подаване на въздух
към клетката подобрява режима на работа и намалява описания ефект.
3. Заключение
Изградена е лабораторна постановка, позволяваща демонстрации, обучение и
изследвания в модерна и перспективна област от електроенергетиката. На лице са
четири основни направления, в които може да се води обучени с изградената
лабораторна база:
горивните клетки като алтернативен източник на електроенергия,
възможност за акумулиране на електроенергия,
силова електроника за присъединяване на системи с разпределена
електрогенерация към електрическата мрежа,
централизирано управление на параметрите на разпределени
генератори, което е същността на инициативата „умни мрежи”.
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СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ИНСТАЛИРАНИТЕ
МОЩНОСТИ И ПРОИЗВЕДЕНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА
ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
Ивайло Стоянов
Резюме: В България, като страна член на ЕС, са приети редица
нормативни документи за развитието и използването на ВЕИ, свързани с
осигуряването на енергийна сигурност и намаляване на емисиите на
изхвърляните в атмосферата вредни парникови газове. Построени са
хистограми и е извършен е статистически анализ на инсталираните
мощности и произведената електроенергия от ВЕИ в 2010 г.
STATISTICAL ANALYSIS OF THE INSTALLED POWERS AND THE
ELECTRICITY PRODUCTION FROM RENEWABLE ENERGY SOURCES
Ivaylo Stoyanov
Abstract: Bulgaria, as a member of the EU, have accepted a number of regulatory
documents for the development and the usage of RES, related to ensuring energy
security and reducing the harmful greenhouse emissions. In this article are presented
histograms and statistical analysis of the installed powers and the electricity
production from RES in 2010.
1. Въведение
Европейското и българското законодателство насърчават развитието на
енергийни политики на основа на възобновяеми енергийни източници и
технологии. През 2010 год. Европейската комисия прие Икономическата
стратегия „Европа 2020 година” [3, 9]. В нея се предлага визия за социална
пазарна икономика на Европа за 21-вия век. Ключова дума в Стратегията е
„растеж”. Посочени са три основни приоритета – интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж, като са поставени 5 основни цели в ключови области,
които ще доведат до видими положителни промени за гражданите на
Европейския съюз (ЕС) през следващите години. Една от тях е постигането на
т.нар. цел „20/20/20” по отношение на климата и енергията - съкращаване на
емисиите СО2 с 20 % в сравнение с нивата от 1990 г., увеличаване дела на
енергията от възобновяеми източници до 20 % и намаляване на консумацията
на енергия с 20%. На 04 февруари 2009 г. Европейският парламент (ЕП) гласува
доклад на Временната комисия по изменението на климата към ЕП, озаглавен
"2050: Бъдещето започва днес – препоръки за бъдеща интегрирана политика на
ЕС за опазване на климата" [2]. Поставената цел на ЕС е да се ограничи
повишаването на глобалната температура до по-малко от 2°C и да се намалят
емисиите на парникови газове с 25 % до 40 % до 2020 г.
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В нашата страна са приети редица нормативни документи в подкрепа
развитието на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), отразяващи
приоритетите в политиката на енергийния сектор на правителството за
европейското развитие на България - Енергийна стратегия на Република
България до 2020 г. за надеждна, ефективна и по-чиста енергетика [4],
Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници [8],
Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и
биогоривата [5, 6] и др. Във всички тях се насърчава използването на ВЕИ.
Поради това редица изследователи разработват нови технически решения и
материали, свързани с по-широкото използване на възобновяемите източници и
повишаване на енергийната ефективност [11, 12 и др.]. Всичко това изисква
познаването на тенденциите в развитието и използването на ВЕИ.
В настоящата работа е извършен статистически анализ на разпределението
на инсталираните мощности и произведената електрическата енергия от
възобновяеми енергийни източници в страната.
2. Същинска част
По данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО ЕАД) в България
към края на 2010 г. за производство на електрическа енергия са инсталирани
общо 12072 MW (фиг.1). Най-много са мощностите, осигурявани от
топлоелектрически централи (ТЕЦ) 6451 MW, следвани от ВЕИ – 3621 MW и
атомната електроцентрала (АЕЦ) – 2000 MW [1].
ВЕИ
30%

АЕЦ
17%

ТЕЦ
53%

Фиг. 1. Относителна структура на инсталираните мощности в България.
Очевидно е, че делът на мощността, осигурявана от ВЕИ е около 1/3 от
общата инсталирана мощност в страната и съгласно гореспоменатите
документи техния дял ще продължава да се увеличава. Това донякъде се дължи
и на факта, че за стимулиране на производството от ВЕИ се използват различни
непазарни (преференциални цени, данъчни политики, инвестиционни
механизми, техническа подкрепа и др.) и пазарни механизми (планиране на
електропроизводството от ВЕИ чрез фиксиране на квоти).
Основните ВЕИ, използвани за анализ в статията, са водноелектрически
централи (ВЕЦ), вятърни електроцентрали (ВтЕЦ) и ФВЕЦ. Към декември
2010 г., в страната са инсталирани общо 429 броя ВЕИ с обща мощност
2659,412 MW. Те са разпределени както следва (фиг. 2) [10]:
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Ø ВЕЦ – 83,59 %;
Ø ВтЕЦ – 15,57 %;
Ø ФВЕЦ – 0,84 %.
ВЕЦ
197 бр.

ФВЕЦ
92 бр.

ВтEЦ
140 бр.
ВтEЦ;
414,1 MW

ФВЕЦ;
22,4 MW

ВЕЦ;
2222.9 MW

а
б
Фиг. 2. Разпределение на ВЕИ по брой (а) и по инсталирани мощности (б).
Съществува известна корелация между местоположението на ВЕИ и
икономическото състояние на района – те са инсталирани в по-слабо развитите
части на страната.
Разполагаемият воден ресурс на страната (над 26500 GWh) и доброто
познаване на използваната технология определят големия брой ВЕЦ,
осигуряващи значителна електрическа мощност – 2222,9 MW. Понастоящем те
са най-големия възобновяем източник на електроенергия в страната.
За анализ на разпределението на инсталираните мощностите от ВЕИ в
страната са построени съответните хистограми за всеки вид. За целта са
определени размахът R и броят на групите m по [7]
(1)
R = Pmax − Pmin ;
(2)
m = 5 lg N ,
където Pmax , Pmin са съответно максималната и минималната инсталирана
мощност.
N
е съвкупността на извадката, бр.
Анализът на хистограмата на инсталираните мощности от ВЕЦ в страната
показва, че данните са групирани в три разпределения (фиг. 3,а).
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(а)

(б)
Фиг. 3. Хистограми на инсталираните мощности P, в МW, от ВЕЦ:
а) всички ВЕЦ; б) с мощност до 35 МW.
Разпределенията в дясно от основната съвкупност се дължат на сравнително
малко на брой централи с по-голяма инсталирана мощност: ПАВЕЦ „Белмекен”
(350 MW), ВЕЦ „Сестримо” (240 MW) и ПАВЕЦ „Орфей” (160 MW). Очевиден
е големия брой (над 180) на малките ВЕЦ с инсталирана мощност до
35 MW. Хистограмата, показана на фиг. 3,б показва, че основната част от
извадката попада в групата с най-малка мощност. Този факт се обяснява с помалките изисквания към инвестицията, към електрообзавеждане, към околната
среда и др. Поради тези и други причини през последните години се наблюдава
тенденция към увеличаване броя на микровецовете. Най-често тяхната мощност
е в диапазона (0,1…0,8)MW.
ВтЕЦ са 140 бр. с обща мощност 414,1 MW, което представлява около 4 % от
инсталираните мощности в страната. Прави впечатление динамиката, с която се
изграждат ветровите паркове в страната – по Черноморието, по поречието на
река Дунав и по високите планински хребети на Стара Планина. Развитието на
технологиите през последните години дава възможност да се инсталират ВтЕЦ
и в други райони на страната, където ветровия потенциал е по-малък.
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ВтЕЦ „Свети Никола” е с най-голяма инсталирана мощност - 156 000 kW, а
най-малката е с мощност 95 kW. Размахът R e 155905 kW. Хистограмата на
фиг. 4,а показва, че и в този случай съвкупността от извадката представлява
смес от две отделни разпределения – едното разположено в ляво, а другото в
дясно (ВтЕЦ с по-голяма мощност). За извършване на по-прецизен анализ е
построена хистограма на ВтЕЦ с инсталирана мощност до 5100 kW, разделени
на 11 групи (фиг. 4,б). Най-голям е броят на ВтЕЦ с P ≤ 500 kW - 47 бр.,
следвани от 2800 ≤ P ≤ 3300 kW – 22 бр. Анализът показва, че се наблюдава
тенденция към увеличаване броя на ВтЕЦ с инсталирана мощност на
генераторите от 1 до 3 MW.

(a)

(б)
Фиг. 4. Хистограми на инсталираните мощности P, в kW, от ВтЕЦ:
а) всички ВЕЦ; б) с мощност до 5100 kW.
По данни на ДКВЕР в края на 2010 год. към електропреносната мрежа са
присъединени 92 бр. ФВЕЦ с обща мощност 22,4 MW. Това представлява
0,21 % от инсталираните генераторни мощности в страната, т.е. те имат
незначителен дял в страната, но през последните години има значително
увеличение на искания за изграждане на фотоволтаични системи. Това се
обяснява със сравнително добрия слънчев енергиен ресурс на страната – над 1
517 kWh m2, средногодишното количество на слънчево греене за България –
над 2000h, финансови и други причини.
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Първата хистограма, показана на фиг. 5.а, се отнася за цялата съвкупност от
ФВЕЦ. Максималната и минималната мощност са съответно Pmax = 3552 kW и
Pmin = 1 kW, а размахът R е 3551 kW. Хистограмата е силно изместена на ляво
и има два обособени участъка в средната и дясната част. Анализът показва, че
преобладаващата част от инсталираните ФВЕЦ в страната са с малка мощност –
от 1 kW до няколко десетки kW. Това поражда специфични проблеми, свързани
с експлоатацията, икономическата ефективност, големината на инвестициите,
срока на откупуване, начина и място за присъединяване към електропреносната
система и т.н. Големите ФВЕЦ, с мощност ≥ 1000 kW, са само 8 бр. с обща
мощност 14015 kW.
Втората хистограма, показана на фиг. 5,б, се отнася за ФВС с P ≤ 850 kW.
Максималната и минималната мощност са съответно Pmax = 207,2 kW и
Pmin = 1 kW, а размахът R е 206,2 kW. Вижда се, че най-голям е броят на ФВС
в първия клас с границите 1 ≤ P < 30 kW, следвани от 30 ≤ P < 60 kW и т.н.
Забелязва се една равномерност в броя на ФВЕЦ в горните класове – между 4 и
7 бр. Едно от обясненията за това е, че при проектирането на ФВЕЦ са
използвани типови проекти, които са мултиплицирани са съответното място.

(а)

(б)
Фиг. 5. Хистограми на инсталираните мощности P, в kW, от ФВС:
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а) всички ФВС; б) с мощност до 207,2 kW.
На фиг. 6 е показано разпределението на произведената електроенергия по
видове централи през 2010 г., а в табл. 1 – произведената електроенергия от
ВЕИ през 2010 г. в MWh. Най-много електроенергия е генерирана от ТЕЦ 24815,485 GWh, следвани от АЕЦ – 15248,626 GWh и ВЕИ – 6195,69 GWh.
ТЕЦ
24815.485 GWh

ВЕЦ
5523.189 GWh

Вт ЕЦ
658.181 GWh

ВЕИ
6195.69 GWh

АЕЦ
15248.626 GWh

ФВЕЦ
14.32 GWh

Фиг. 6. Разпределение на произведената електроенергия по видове централи.
Таблица 1
Брутно годишно електропроизводство от ВЕИ в България през 2010 г. [1]
Тип на ВЕИ
Произведена енергия, МWh
5523189
ВЕЦ
658181
ВтЕЦ
14320
ФВЕЦ
Общо
6195690
Брутното количество електроенергия, произведена от ВЕИ през 2010 е
6195,69 GWh, което представлява 13,4 % от общото. Очевидно е, че доминира
производството от ВЕЦ с 5523,489 GWh (89,15 % от количество
електроенергия, произведена от ВЕИ), следвани от ВтЕЦ – 658,181 GWh
(10,62%) и ФВЕЦ – 14,320 GWh (0,23 %). Делът на енергията, произведена от
ФВЕЦ е сравнително малък, но очакванията са през следващите години той да
се увеличи значително.
3. Заключение
Извършен е статистически анализ на инсталираните мощности и
произведената електроенергия от възобновяеми енергийни източници за
страната. Най-голям е делът на водните централи, следвани от вятърните и
фотоволтаичните.
Построените
хистограми
дават
информация
за
разпределението на инсталираните мощности. Установена е корелация между
местоположението и икономическото състояние на района.
Комплексният анализ на хистограмите на инсталираните мощности и
произведената електрическа енергия от ВЕИ показва, че преобладават
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източниците с малка инсталирана мощност. Това дава възможност те успешно
да се използват като допълнителни балансиращи източници при нужда на
електроенергия чрез т.нар. „фиксове” – доставка на електроенергия за
определени часови интервали.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Годишен отчет на ЕСО ЕАД за 2010 година, www.eso.bg.
[2] Доклад на Временната комисия по изменението на климата към ЕП „2050:
Бъдещето започва днес – препоръки за бъдеща интегрирана политика на
ЕС за опазване на климата”, 04.02.2009 г.
[3] Европа
2020:
интелигентна,
зелена,
на
всички.
http://www.euinside.eu/bg/news/europe- 2020-green-smart-and-for-all.
[4] Енергийна стратегия на Република България до 2020 г. за надеждна,
ефективна и по-чиста енергетика, ДВ бр. 43/07.06.2011 г.
[5] Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и
биогоривата Обн. ДВ. бр.49 от 19 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.98 от 14
Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.102 от
22 Декември 2009 г.
[6] Закона за енергия от възобновяеми източници, ДВ брой: 35, от 03.05.2011
г.
[7] Митков, Ат., Д. Минков. Математични методи на инженерните
изследвания, Печатна база при ВТУ „Ангел Кънчев”, Русе, 1985, с. 235.
[8] Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници,
съгласно Модела за националните планове за действие в областта на
енергията от ВИ, съгласно посоченото в Директива 2009/28/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета. Разработен от Министерство на
икономиката, енергетиката и туризма, 20.04.2011 г., с. 210.
[9] Национален статистически институт. Показатели за стратегия „Европа
2020”. http://www.nsi.bg/spagebg.php?SHP=2.
[10] Регистър на сертификати за произход за електрическа енергия,
произведена от ВЕИ, приети с решение на ДКЕВР от 28.03.2011 г.
[11] Lazarov V, D. Roye, D.Spirov, Z.Zarkov, “New Control Strategy for Variable
Speed Wind Turbine with DC-DC converters” EPE – PEMC, 6-8 September,
2010, Ohrid .
[12] Lazarov,V., Z.Zarkov,. Aspects electriques de sources d’energie renouvelables.
Proc. of EPF 2006, Grenoble, France. Sess.9,pp6.
Автор:
д-р инж. Ивайло Стоянов – доцент в катедра „Електроснабдяване,
електрообзавеждане” (ЕСЕО) към Русенския университет „Ангел Кънчев”, еmail: stoyanov@uni-ruse.bg.

166

III Научна конференция, ЕФ'2011, том 1

Созопол, 30 септември - 3 Октомври, 2011 г.

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПАРАМЕТРИЗИРАНИ SPICE МОДЕЛИ
НА ФОТОВОЛТАИЧНИ КЛЕТКИ
Елисавета Гаджева
Резюме: Разработени са Spice макромодели на фотоволтаичен елемент, на
последователно свързани елементи, както и на фотоволтаичен панел.
Компютърните модели са разработени с използване на блокове и чрез
подсхеми, описани в съответствие с входния език на симулатора PSpice.
Приведени са макродефиниции в графичния анализатор Probe за определяне на
характеристиките на фотоволтаичните елементи. Моделите са реализирани
в средата на Cadence Capture и Cadence PSpice.
DEVELOPMENT OF PARAMETERIZED SPICE MODELS
OF PHOTOVOLTAIC CELLS
Elissaveta Gadjeva
Abstract: Parameterized Spice macromodels of single photovoltaic (PV) element,
of series connection of single cells and of PV panel are developed. The computer
models are developed using block definition and using subcircuit definition in
accordance to the input language of the PSpice simulator. Macrodefinitions are
given for determination of the characteristics of PV elements. The models are
realized in the Cadence Capture and Cadence PSpice environment.
1. Introduction
The design and optimization of photovoltaic systems require development of
adequate computer models of the photovoltaic (PV) elements and modules. These
models are of significant importance for the computer simulation of maximum power
point tracking control systems and allow investigation and optimization of the
dynamics of PV power systems.
Photovoltaic models of PV cells and modules are developed using
Matlab/Simulink software package in [1,2,3]. The effect of sunlight irradiance and
cell temperature are taken into consideration and the output current and power
characteristics of PV are simulated and optimized in [1]. In [4] a comprehensive
approach to modeling and simulation of photovoltaic arrays is developed. An
algorithm for model parameter determination based on datasheet is given. A simple,
robust and flexible piecewise linear PV device model for dynamic and transient
power system studies is proposed in [5]. The circuit-based nature of the model is
beneficial because it facilitates understanding of the PV device and its behavior in the
connected circuit. In [6] four models for photovoltaic cells are analyzed and two
improved empirical models are implemented. The proposed empirical models are
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developed using Mathcad and are validated by comparison of the obtained
characteristics with the ones given by the manufacturers of the PV panels.
In [7] some currently marketed solar panels are symbolized by electric diagrams
(blocks) in the Cadence PSpice simulator library. These symbols are used as sources
of energy in the analysis, design and optimization of the photovoltaic systems. In this
way, using the Cadence PSpice environment [8,9], a computer library model of the
PV cell can be created. It allows performing simulations according to the intensity of
illumination and temperature. Compared with the manufacturer characteristics, a very
good agreement is obtained between the real (experimental) characteristics and the
simulated characteristics. The results obtained show that marketed solar panels can be
symbolized using the equivalent electric model and then integrated into a special
library of the Cadence PSpice simulator. This makes it possible to analyse the design
and to optimize PV systems for a well exploitation of the solar energy.
Parameterized PSpice macromodels are created in the paper for a single
photovoltaic element, for series connection of single cells and for a PV panel. The
models are developed in schematic view, as well as in the form of a subcircuit in
accordance to the input language of the PSpice simulator. Macrodefinitions in the
graphical analyzer Probe are defined for investigation of the PV characteristics. The
computer models are realized in the Cadence Capture and Cadence PSpice
environment.
2. Computer models of PV cells and modules
2.1. PSpice model of a single PV cell
The macromodel M1 of single solar cell is created in the form of a hierarchical
block as shown in Fig. 1. I1 is a DC current source which parameter Icc is a function
of the solar irradiation. Rs and Rsh model the corresponding series and shunt
resistance losses. D1 is a diode with parameters given for the solar cell. The
parameters (Icc, Rs and Rsh) are preceded by “@” in the hierarchical block. The
block attributes can be parameterized in the form: Icc = {Icc}; Rs = {Rs};
Rsh = {Rsh}.

a)

b)

Fig. 1. Parameterized model M1 of a single solar cell
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Fig. 3. Parameterized model M3
of PV panel

2.2. PSpice model of PV module
The parameterized model M2 of the PV module consisting of Ns series connected
PV cells is shown in Fig. 2. The model description in the text form in accordance to
the input language of the PSpice simulator is in the form:
.SUBCKT PV_M2 P M PARAMS: Rs={Rs}, Rsh = {Rsh}, Ksh={Ksh},
+ Ns={Ns}, IL={IL}
IL_tot M 2 DC {IL}
D1 2 M Diode
Rsh_tot M 2 {Rsh}
Rs_tot P 2 {Rs*Ns}
.model Diode D (Is=1E-6 N={1.5*@Ns})
.ends PV_M2
The parameterized model M3 of the PV panel shown in Fig. 3 consists of Nc
connected in parallel modules. Each module consists of Ns series connected PV cells.
The model description in the text form in accordance to the input language of the
PSpice simulator is in the form:
.SUBCKT PV_M3 P M PARAMS: Rs={Rs}, Rsh = {Rsh}, Nc ={Nc}, Ns={Ns},
+ Ksh={Ksh} IL={IL}
IL_tot M 2 DC {Np*IL}
D1 2 M Diode
Rsh_tot M 2 {Rsh/Np}
Rs_tot P 2 {Rs*Ns/Np}
.model Diode D (Is=1E-6 N={1.5*@Ns})
.ends PV_M3
3. Definition of the PV characteristics in Probe
The I-V characteristics I = f(V1,Rs) of the solar cell for different values of the
series resistance Rs are obtained in the graphical analyzer Probe using DC sweep. An
independent DC source V1 is connected to the ports 1 and 2 of the PV cell (Fig. 1a).
Primary sweep is defined for the voltage source V1 with sweep type: Linear: Start
value 0, End value 0.7V, Increment 0.01V. The variation of Rs is defined with
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Secondary sweep: parametric sweep with Global parameter Rs. The sweep type is
Value list: 0.0001, 0.001, 0.01, 0.1.
The rest model parameters are Icc=4A, Rsh=100 Ω .The obtained results for I-V
characteristic are shown in Fig. 4. The power characteristic P = f(V1, Rs) is obtained in
Probe using the variable W(V1) as shown in Fig. 5. Similarly, simulation results are
obtained to investigate the influence of varying Rsh. The rest parameters are
Rs =0.001 Ω and Icc=4A. The variation of Rsh is defined in the Secondary sweep
using Value list: 1,10,100.The result for the I-V characteristic is shown in Fig. 6.
The behavior of the cell under reduced light conditions is simulated using the
shading coefficient Ksh. It is defined in the range [0,1], where Ksh = 1 corresponds to
unshaded cell. For this purpose the value of the current I1 in the PV model (Fig. 1) is
defined as {@Icc*@Ksh}. Parametric analysis is defined in the Secondary sweep
with linear deviation: Start value: 0.25; End value: 1 ; Increment: 0.25. The parameter
values of the rest elements are Icc=4A, Rs=0.001 Ω , Rsh=100 Ω . The results are
presented in Fig. 7.

Fig. 4. I-V characteristic as a function
of Rs

Fig. 6. I-V characteristic as a function
of Rsh

Fig. 5. Power characteristic P = f(V1, Rs)

Fig. 7. I-V characteristic as a function
of Ksh
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Fig. 8. Power characteristic P = f(V1, Ksh)
The power characteristic P = f(V1, Ksh) is obtained in Probe using the variable
W(V1) as shown in Fig. 8.
The fill factor FF is determinated from the I-V characteristic:
P
FF = MAX ,
(1)
PT
where
(2)
PMAX = max( P ) ; PT = I SCVOC ,
where I SC is the maximal value of I1 and VOC is the voltage correspondimg to I1= 0.
The following macrodefinition in Probe are defined for calculation of the fill
factor FF:
Pmax = MAX(W(V1))
Isc = max(I(V1))
Voc = XatNthY(I(V1),0,1)
PT = Isc*Voc
FF = Pmax/PT
The dependencies FF(Rs) and FF(Rsh) are shown in Fig. 9 and Fig. 10
correspondingly.
The efficiency η and the maximal efficiency ηmax are also obtained in Probe.
(3)

η=

P
Pin

ηmax =

Pmax
,
Pin

Pin = E. A ,

where
A – surface area of the solar cell;
E – irradiance of the incident light.
The voltage Vpp and the current Ipp corresponding to the maximum power point
are calculated using the following macrodefinitions in Probe:
Vpp = XatNthY(D(W(V1)),0,1)
Ipp = YatX(D(W(V1)),0)
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Fig. 9. The dependence FF = f(V1, Rs)

Fig. 10. The dependence FF = f(V1, Rsh)

Fig.11.

The dependences Vpp=f(V1,Rs)
and Ipp=f(V1,Rs)

Fig. 12. The dependences
Vpp = f(V1,Rsh) and Ipp = f(V1,Rsh)

The dependences Vpp=f(V1,Rs) and Ipp=f(V1,Rs) are presented in Fig. 11. The
dependences Vpp=f(V1,Rsh and Ipp=f(V1,Rsh) are presented in Fig. 12.
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4. Conclusions
Behavioral parameterized PSpice macromodels are created for a single
photovoltaic element, for PV module consisting of series connection of single cells
and for PV panel. The models are developed in schematic view, as well as using
subcircuit definition in the form of PSpice model. The computer models are realized
in the Cadence Capture and Cadence PSpice environment. The PV characteristics are
obtained using macrodefinitions in Probe.
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РАБОТА ПРИ МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ НА АСИНХРОННА
МАШИНА С НАВИТ РОТОР ЗА ВЯТЪРЕН ГЕНЕРАТОР
Владимир Лазаров, Захари Зарков, Людмил Стоянов, Димитър Спиров
Резюме: Статията представя моделирането на ветроенергийна
преобразувателна система с прилежащите й системи за управление за
извличане на максимална мощност от наличния вятър. Подбран е критерий за
оценка на работата на управлението, който е приложен при симулация
оценяваща работата на управлението. Показаните симулационни резултати
потвърждават адекватността на избрания подход.
MAXIMUM POWER OPERATION OF WOUND ROTOR
ASYNCHRONOUS MACHINE FOR WIND GENERATOR
Vladimir Lazarov, Zahari Zarkov, Ludmil Stoyanov, Dimitar Sprirov
Abstract: This paper presents the modeling of wind energy conversion system with
the contiguous control system for maximum power extraction from the available
wind. A criterion for the control operation estimation is selected and is applied in the
simulation to asses the control operation. The correct operation of the developed
model and control systems are confirmed by the simulation results.
1. Въведение
Една от пречките пред разпространението на възобновяемите източници на
енергия е голямата инвестиция, необходима за изграждането и поддържането
на преобразуващите системи. Ето защо възвращаемостта на тази инвестиция е
от съществено значение. В тази статия се представя моделиране на
ветроенергийна преобразувателна система (ВЕПС) с променлива скорост на
въртене и нейното управление по такъв начин, че да се извлича максималната
възможна механична мощност. Целта на работата е да се доразвие модел на
авторите на ВЕПС [1] със система за управление, която да осигури извличането
на максимална мощност от наличния вятър. Освен това трябва да се избере и
определи критерий за правилната работа на системата с извличане на
максимална мощност.
2. Изследвана система
Разглежданата ветроенергийна преобразувателна система се състои от
вятърна турбина (ВТ), задвижваща през мултипликатор двойно захранен
асинхронен генератор (ДЗАГ). Тя е представена на фиг. 1. В конфигурацията
ДЗАГ се използва асинхронна машина с навит ротор. В нейната роторна верига
има присъединена структура от два реверсивни преобразувателя на напрежение
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(РПН) и междинен постояннотоков кръг, позволяваща двупосочно протичане
на енергийни потоци в роторната верига – от мрежата към машината и от
машината към мрежата. Благодарение на този двупосочен обмен се осигурява
работа на асинхронната машина като генератор в максимално широк диапазон
на изменение на скоростта на въртене на ротора – от подсинхронна до
надсинхронна скорост [2]. Електронните преобразуватели в ротора имат
различни функции. Този откъм ротора управлява енергийните потоци в
роторната намотка. Реверсивният преобразувател откъм мрежата осъществява
връзката с електрическата мрежа, поддържайки напрежението на междинния
постояннотоков кръг, което осигурява нормална работа РПН откъм ротора.

АСМ

≈

=
=

≈

Мрежа
Фиг.1. Блокова схема на изследваната ВЕПС
3. Моделиране на елементите от изследваната ВЕПС
А. Вятърна турбина
Моделът на вятърната турбина позволява да се определи механичната
мощност (Pmec), която се подава на вала на генератора. Мощността се определя
посредством уравнение (1) [3], [4]
(1)

1
Pmec = c p Ar ρ aV 3 ,
2

където cp е коефициент на мощността, чиято теоретична максимална
стойност е 0.593 и се нарича граница на Бец [5], ρа=1.225 kg/m3 е плътността на
въздуха, Ar – площта на перките на вятърната турбина и V – скоростта на
вятъра.
В дясната страна на (1) единствената неизвестна величина е коефициентът на
мощността на турбината за дадената скорост на вятъра и за скоростта на
въртене на ротора на вятърната турбина в момента на изчисление. В
представяното изследване се използва аналитичен израз за определянето на
този коефициент (2) [4].
1

(2)

 1
 − c6
c p = c1  c 2 − c 3ϑ − c 4ϑ xT − c 5 e Λ ,
 Λ
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където c1-c6 и xT са емпирични коефициенти, специфични за всяка турбина,

ϑ е ъгълът на завъртане на перката по надлъжната й ос. Отношението 1/Λ се

определя от зависимостта (3)
1
1
0.035
,
=
−
Λ λ + 0.08ϑ 1 + ϑ 3

(3)

където λ е скоростното отношение на турбината, дефинирано като
отношението на периферната скорост на перките и скоростта на вятъра.
С определянето на коефициента на мощността по (2) се определя
механичната мощност, а механичният момент се изчислява по (4).
Tm =

(4)

Pmec
,
ω wtr

където ωwtr е скоростта на въртене на ротора.
Б. Асинхронна машина
При моделирането на асинхронната машина се прави допускането, че
машината е присъединена към безкрайно мощна електрическа система, която
налага големината и честотата на напрежението на статорните намотки.
Другите допускания се състоят в пренебрегване на загубите в стоманата и в
линейност на магнитната верига. Електромагнитните процеси в асинхронната
машина, чиято трифазна намотка е приведена в двуфазна посредством
трансформации на Парк, се моделират с две системи уравнения, съставени по
закона на Кирхоф [6], [7], [8]. В средата на Matlab/Simulink те се преобразуват в
система от диференциални уравнения. Променлива на диференциалните
уравнения трябва да бъде променлива на състоянието, каквито са токовете и
потокосцепленията [9], [10]. В настоящата статия се използват токовете за
променливи на състоянието. Така моделиращата система уравнения придобива
вида (5).

(

)

(

)

did
1
=
Lr u d − Lm u dr − r1 Lr id + Ls Lr ω s iq − L2m (ω s − ω r )iq + r2 Lm idr + Lm Lr ω r iqr
2
dt
Ls Lr − Lm
diq

(5)

dt

=

1
Lr u q − Lm u qr − Ls Lr ω s id − L2m (ω s − ω r )id − r1 Lr iq − Lm Lr ω r idr + r2 Lm iqr
2
Ls Lr − Lm

(

didr
1
=
Ls u dr − Lm u d − r1 Lm id − Ls Lmω r iq − r2 Ls idr + L2mω s iqr + Ls Lr (ω s − ω r )iqr
2
dt
Ls Lr − Lm
diqr
dt

=

(

,

)

1
Ls u qr − Lm u q + Ls Lmω r id + r1 Lm iq + L2mω g idr − Ls Lr (ω s − ω r )idr − r2 Ls iqr
Ls Lr − L2m

)

където ud и uq са напреженията върху фазите на еквивалентна двуфазна
статорна намотка, udr и uqr – напреженията върху фазите на роторната намота, r1
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и r2 – статорното и приведеното роторно съпротивления, Ψd, Ψq, Ψdr и Ψqr –
статорните и роторните потокосцепления върху осите d и q, id, iq, idr и iqr –
токовете в намотките на статора и ротора, ωs – синхронната скорост на
координатната система, ωr – ъгловата скорост на ротора на асинхронната
машина, равна на скоростта на въртене на ротора на вятърната турбина
умножена с предавателното отношение на мултипликатора между вятърната
турбина и електрическия генератор, Ls – статорната индуктивност, Lr –
приведената роторна индуктивност, Lm – взаимната индуктивност.
Пълният модел на асинхронния генератор се получава след допълването на
електромагнитния модел с уравнението на движение (6) [9]
(6)

dω r p
= (Tm − Te ) ,
dt
J

където J е инерционният момент на ротора, p е броят чифтове полюси на
машината и Te е електромагнитният момент на машината, изчислен по (7) [6],
[7], [9]
(7)

Te =

3
pLm (isq ird − isd irq ) .
2

В. Реверсивен преобразувател на напрежение
Схемата и моделът на електронния преобразувател са описани подробно в
предишна статия на авторския колектив [1]. В настоящето изследване той е
представен само информативно. При неговото съставяне са пренебрегнати
процесите в шестте електронни елемента на преобразувателя, приемайки ги за
идеални ключове. Моделът на РПН има за цел да определи трифазната система
напрежения на променливотоковите изводи на преобразувателя Vs1n, Vs2n и Vs3n.
Те са функция на постоянното напрежение V0 (Vdc=0.5V0) и състоянието на
трите рамена на преобразувателя γi ( i ∈ [1,3] ) (8) [11].

(8)

2
1
1
V s1n = .γ 1 .Vdc − .γ 2 .Vdc − .γ 3 .Vdc
3
3
3
1
2
1
V s 2 n = − .γ 1 .Vdc + .γ 2 .Vdc − .γ 3 .Vdc
3
3
3
1
1
2
V s3n = − .γ 1 .Vdc − .γ 2 .Vdc + .γ 3 .Vdc
3
3
3

Г. Междинен постояннотоков контур
Този контур служи за връзка между двата РПН. Реално той е кондензатор,
чийто модел е показан в (9) във вид за директно имплементиране в
Matlab/Simulink.
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dU c 1
= (i0 − i01 ) ,
dt
C

където Uc е напрежението на изводите на кондензатора, C – капацитетът на
кондензатора, i0 – токът преди възела и i01 – токът след него.
4. Управление на системата
А. Управление на РПН откъм ротора
Целта на системата за управление на електронния преобразувател откъм
ротора е да се осигури изпълнението на определени задания за статорните
активна (P*s) и реактивна мощност (Q*s). Това се постига посредством подаване
на задания за напрежения на роторната намотка (u*dr, u*qr) на генератор на
широчинно-импулсна модулация (ШИМ), генериращ управляващите импулси
на преобразувателя. Преходът от задания за статорни мощности към задания за
роторни напрежения се осъществява на 2 етапа [12], [13]. Първо заданието за
активната мощност се трансформира в задание за тока по оста q (i*qr), а
заданието за реактивната мощност – в задание за тока по оста d (i*dr). За тези
преобразувания се използват зависимостите (10).

Ps = −
(10)

Qs =

u q .Lm
Ls
u q2

ω s . Ls

.iqr

−

u q .Lm
Ls

.idr

където Ps е активната мощност, измерена на статора, а Qs – реактивната
мощност.
Така получените задания за роторните токове се преобразуват в задания за
роторни напрежения, използвайки (11).

u dr
(11)

u qr


L2m 
.iqr
= r2 .idr − s.ω s . Lr −

L
s 

L .u

L2m 
.idr + s.ω s . m q
= r2 .iqr + s.ω s . Lr −
Ls 
ω s . Ls


където s е хлъзгането на асинхронната машина.
Б.Управление на РПН откъм мрежата
Тази управляваща система осигурява изпълнението на заданието на
напрежението на междинния постояннотоков кръг (V0*), влияейки върху
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подадените на ШИМ генератора задания за напрежения на променливотоковата
страна на реверсивния преобразувател на напрежение откъм мрежата (udinv* и
uqinv*). Това се осъществява като първо заданието V0* се преобразува в задание
за променливия ток след преобразувателя по оста q (iqinv*). Заданието за тока по
другата ос (idinv*) е нула с цел нулев обмен на реактивна мощност с
електрическата мрежа. От заданията idinv* и iqinv* се изчисляват нужните задания
за напреженията, използвайки (12).

u dinv = r filtre .idinv − ω s .L filtre .iqinv + u dres
(12)

u qinv = r filtre .iqinv + ω s .L filtre .idinv + u qres

където rfiltre и Lfiltre са съответно активното съпротивление и индуктивността
на филтъра между РПН и мрежата, който изглажда пулсациите на тока, udres и
uqres са напреженията на мрежата по двете оси, udinv, uqinv, idinv и iqinv са съответно
променливотоковите напрежения и токове на преобразувателя по двете оси.
В. Управление за извличане на максимална мощност от турбината
За дадена скорост на вятъра отдаваната от турбината мощност се изменя в
зависимост от скоростта на въртене на ротора, както е показано на фиг. 2. Така
оптималната работа на вятърната турбина се получава, като се намери
характеристика на максималната мощност. Тя се получава като се свържат
максимумите на кривите. Тази крива се ограничава за големите скорости на
вятъра посредством аеродинамично откъсване с цел намаляване на
механичните усилия върху перките и работа при номинална мощност на
електрическия генератор.
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Фиг.2. Характеристики на вятърната турбина
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От кривата на максималната мощност трябва да се определи заданието за
статорната мощност, което се изисква от управляващата система на РПН откъм
ротора. За постигане на подсинхронна скорост на въртене на асинхронния
генератор е необходимо статорната мощност да е по-голяма от механичната,
като разликата и загубите се покриват от консумираната през ротора мощност.
Така кривата за заданието на статорната мощност е над кривата на механичната
мощност до синхронна скорост на въртене. Разликата между двете мощности
намалява с намаляването на хлъзгането. За надсинхронна скорост на въртене
статорната мощност е по-малка от механичната, като загубите се покриват или
от разликата (с отдаване на мощност през ротора в мрежата), или от мрежата (с
консумиране на мощност през ротора). Енергийните потоци за двете скорости
на въртене са дискутирани в [1]. За зоната на ограничението на кривата на
максимална мощност на вятърната турбина също се налага постоянна стойност
на статорната мощност. Получената крива, по която се определя заданието за
статорната активна мощност, е показана на фиг. 3.
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Фиг.3. Задание за статорна активна мощност при дадена механична мощност
5. Симулационни резултати
Описаните модели са внедрени в средата на Matlab/Simulink (фиг. 4).
Използвани са данни за асинхронна машина МАТ 20 с номинална мощност 1.5
kW и подходяща вятърна турбина. Връзката между валовете на турбината и
генератора се осъществява посредством мултипликатор с предавателно
отношение 1/3. Целта на проведената симулация е да се провери правилната
работа на управлението. Индикатор за това е поддържане на коефициента на
мощността на вятърната турбина на максимална стойност, която е еднаква
независимо от скоростта на вятъра, както се вижда на фиг. 5.
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Фиг.4. Реализиран модел в средата на Matlab/Simulink
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Фиг.5. Изменение на cp при различни скорости на вятъра и на въртене
Симулацията протича на 2 етапа. В първия етап се предпоставя изменение на
cp от нула, през максимума до стойност, по-малка от максималната. Това се
случва за периода между 0 и 0.4 s. След това вятърната турбина е подложена на
скорост на вятъра, която се изменя стохастично и е показана на фиг. 6.
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Фиг.6 Изменение на скоростта на вятъра
Изменението на коефициента на мощността по време на симулацията е
представено на фиг. 7. В голяма част от времето се наблюдава работа на
турбината с максимална стойност на cp. Моментите, в които коефициентът на
мощността няма максимална стойност, се дължат на ограничението, наложено
на турбината над 9 m/s, както и на инерцията на машината и управляващите
системи на електронните преобразуватели. Първоначалният спад в стойността
на cp се дължи на голямата скорост на въртене на вала, която се предпоставя за
преминаване на коефициента на мощността над максималната му стойност.
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Фиг.7. Изменение на cp при различни режими на работа на ВЕПС
Изменението на входящата механична мощност и статорната мощност е
показано на фиг. 8, а това на роторната мощност – на фиг. 9. През по-голямата
част от времето статорната мощност е по-голяма от механичната и
асинхронният генератор консумира от мрежата мощност през ротора
(положителна стойност на роторната мощност), тъй като управляващата
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система налага подсинхронна скорост на въртене на ротора. В случаите на
силен вятър управляващата система увеличава скоростта на въртене до
надсинхронна, намалявайки по този начин консумираната през ротора мощност
и дори отдавайки мощност през ротора в мрежата (t=1.5s и t=1.7s). Може да се
отбележат големите промени в стойностите на електрическите мощности при
изменението на входящата механична мощност. Това явление е неблагоприятно
за електрическата мрежа, към която ветрогенераторът е присъединен, което
налага търсене на технологични решения за преодоляване на този недостатък.
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Фиг.8. Изменение механичната и статорната мощности
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Фиг.9. Изменение роторната мощност
6. Заключение
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В статията е представен пълен модел на ветроенергийна преобразувателна
система, използваща двойно захранен асинхронен генератор. Описани са
управляващите системи, свързани с изследваната конфигурация. Синтезирана е
крива на заданието на статорната активна мощност във функция на скоростта
на въртене на ротора, позволяваща работата на ВЕПС при максимална
мощност, което от своя страна би осигурило по-бърза възвращаемост на
инвестираните средства. Проведената симулация показва коректната работа на
създадения модел и на управляващите системи. За това се съди по изменението
на избрания критерий, а именно коефициента на мощността, който трябва да
бъде на максималната си стойност, за да се получи максимална механична
мощност от вятъра. Системата за управление поддържа успешно cp на
максималната му стойност при разнообразни промени на входящата скорост на
вятъра, което гарантира добрата й работа в реални условия.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА
СУПЕРКОНДЕНЗАТОРИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ПАРАМЕТРИТЕ ИМ
Владимир Лазаров, Захари Зарков, Людмил Стоянов, Християн Кънчев
Резюме: В доклада е представено експериментално изследване на
суперкондензатор с цел извеждане на еквивалентна заместваща схема и
определяне на параметрите й. Разгледани са тестовите процедури, които се
използват за определяне на параметрите на суперкондензаторите.
Разработена е опитна постановка за изследване на суперкондензатори.
Представени са резултатите от експериментите. На базата на измерените и
регистрирани величини са изчислени капацитетът на кондензатора,
последователното и паралелното съпротивление на заместващата схема.
EXPERIMENTAL TESTING OF SUPRECAPACITORS AND
EVALUATION OF THEIR PARAMETERS
Vladimir Lazarov, Zahari Zarkov, Ludmil Stoyanov, Hristiyan Kanchev
Abstract: This paper presents an experimental research on a supercapacitor with
the aims to deduce its equivalent circuit and determine its parameters. The test
procedures used for determination of the equivalent circuit parameters are studied.
The experimental test bench created for this purpose and the experimental results are
presented. Based on the measurements, the capacitance and the equivalent circuit
series and parallel resistance are calculated.
1. Въведение
Електрохимическите двуслойни кондензатори (Electrochemical Double Layer
Capacitors - EDLC) се наричат суперкондензатори. Техният принцип на
действие е подобен на добре познатите ни електростатични кондензатори, но
въпреки това съществуват известни разлики между двата, което позволява на
електрохимическите кондензатори да постигнат много по-голям капацитет.
Електродите на суперкондензатора са от порьозно вещество, във вътрешността
има разтвор на електролит и йонно непропусклива мембрана. Когато се
приложи напрежение между електродите, върху положителния електрод се
натрупват отрицателно заредени йони, а върху отрицателния електрод положително заредени йони, формирайки два слоя. От този процес произлиза
названието "Електрохимически двуслойни кондензатори" [1], [2]. Капацитетът
на такъв двуслоен кондензатор е от порядъка на 10-50 μF/cm2, но поради
голямата повърхност на електродите 1000-2000 m2/g капацитетът на някои
прототипи суперкондензатори достига до 10 хиляди фарада. Въпреки това,
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поради високата им производствена цена, типичният капацитет на предлаганите
на пазара продукти е от няколко десетки до 3 хиляди фарада [3], [4].
Основните предимства на суперкондензаторите в сравнение с
конвенционалните кондензатори и акумулаторните батерии са: висока
специфична мощност и дълъг експлоатационен живот (~106цикъла) [5].
По специфична енергия и специфична мощност суперкондензаторите се намират между акумулаторните батерии и кондензаторите. Друго предимство на
суперкондензаторите спрямо акумулаторните батерии е високата ефективност
на цикъла заряд-разряд: около 98% спрямо акумулаторните батерии: около 80%
[6], [7].
Познаването на параметрите на всеки конкретен кондензатор е важно от
гледна точка на създаването на симулационни модели, проектирането на
системите за управление и познаването на състоянието на кондензатора във
времето.
Целта на представената работа е да се направи експериментално изследване
и определяне на параметрите на заместващи схеми на суперкондензатор. За
целта е необходимо да бъде разработена и създадена и опитна постановка за
тестването на суперкондензатора.
2. Еквивалентна заместваща схема на суперкондензатор с отчитане на
саморазряда
Представената на фиг.1 заместваща схема е най-широко използваната
заместваща схема на електрохимически кондензатор. Тя се състои от капацитет
със свързани към него последователно и паралелно съпротивление. Тя описва
поведението на суперкондензатор с определено приближение [8]. Чрез
последователното съпротивление се моделират съпротивленията на контактите,
електродите и електролита. То отразява загубите в активните съпротивления и
загубите, свързани с електрохимическите процеси протичащи в кондензатора.
Тези загуби се предизвикват от тока на заряд/разряд и водят до вътрешно
загряване на кондензатора.
Чрез паралелното съпротивление се моделират загубите от саморазряд.
Еквивалентното паралелно съпротивление има голяма стойност (от порядъка на
няколко kΩ) и поради това може да се счете че е безкрайно в случай, когато
циклите на заряд/разряд на кондензатора са в интервали, по-малки от секунда.
За подобни приложения, еквивалентната схема може да бъде опростена, като се
премахне еквивалентното паралелно съпротивление [9].

Фиг.1. Заместваща схема на суперкондензатор с отчитане на утечката
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3. Определяне параметрите на еквивалентната заместваща схема
Капацитетът на кондензатора е най-важният параметър. Той може да бъде
определен при разряд с константен ток на. Зареденият кондензатор се разрежда
с константен ток до ½ от номиналното напрежение. Формите на тока и
напрежението имат вида, показан на фиг.2.

Фиг.2. Форми на напрежението и тока при разряд на суперкондензатор
Капацитетът се изчислява по следната формула:
(1)

C=

I d ⋅ td
Vw − V f

където Vw е напрежението преди началото на разреждането, Vf –
напрежението на кондензатора 5s след прекратяване на разряда (нулиране на
тока), Id – токът на разряда.
Разбира се този опит може да бъде проведен и при заряд, както и при други
стойности на напрежението на кондензатора.
Първият метод за определяне на еквивалентното последователно
съпротивление при постоянен ток е чрез разряд с константен ток по начина
описан по-горе и показан на фиг.2.
В този случай Rs се определя от формулата
(2)

Rs = (Vf – Vmin)/Id

където Vmin е минималното напрежение, измерено при разряда, Vf –
напрежението на кондензатора 5s след прекратяване на разряда, Id – токът на
разряда.
Основавайки се на заместващата схема от фиг.1, последователно
съпротивление Rs може да се намери при рязка промяна на тока през
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кондензатора (фиг.3) [10]. От уравнението на веригата може да се изведе
изразът за Rs при безкрайно бърза промяна на тока през кондензатора
∆V
∆I
където ∆V е промяната на напрежението, а ∆I – промяната на тока.
(3)

Rs =

I

∆

sc
V

∆
I
time
Фиг.3. Форми на напрежението и тока
при промяна на тока през кондензатора
Съществува и трети начин за определяне на Rs: динамичен заряд/разряд. При
него суперкондензаторът се зарежда/разрежда с константен ток за определено
време и след това веригата се прекъсва и токът става нула. Този цикъл се
повтаря с определена честота, като Rs се намира от израза (3) при заряд и при
разряд. След това се взима средната стойност от всички измервания. По този
начин може да се определи последователното съпротивление при протичане на
ток с определена честота. Нормалното поведение на супрекондензаторите
показва намаляване на стойността на Rs при увеличаване на честотата над
10Hz, но това е свързано и с намаляване на капацитета на кондензатора.
За определяне на еквивалентното паралелно съпротивление с достатъчно
голяма точност може да се използва методът, описан в [8]. Методът се състои в
зареждането на кондензатора до определено напрежение (може това да бъде и
номиналното напрежение) и след най-малко 60 минути напрежението на
кондензатора се измерва отново. Поради саморазряда измереното напрежение е
по-малко от първоначалното. Тъй като саморазрядът протича по
експоненциален закон, паралелното съпротивление се пресмята по формулата:
R pr =

t

V 
ln  2 .C
 V1 
където t е времето между двете измервания на напрежението, V1 първоначалната стойност на напрежението, V2 - измерената стойност след
време t, а С - капацитетът на кондензатора.
(4)
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4. Експериментални резултати
За определяне на параметрите на кондензатора е създадена опитна
постановка, се състои от 4 последователно свързани акумулаторни батерии,
суперкондензаторен модул Maxwell Boostcap BMOD0083P048 с капацитет 83F
и номинално напрежение 48V (фиг.4), импулсен транзисторен преобразувател,
сензори и система за управление. Принципната схема на опитната постановка е
представена на фиг.5.
Схемата позволява заряд и разряд на кондензатора с константен ток, както и
осъществяване на цикли с различна честота.

Фиг.4. Външен вид на изследвания суперкондензатор
DC bus

DC bus

VT1

VT1

R

L
Current
and voltage
sensors

Supercapasitor

Current
and voltage
sensors

Battery
Supercapasitor

VT2

Control unit
dSPACE DS1104

Battery

VT2

Control unit
dSPACE DS1104

а)

б)

Фиг.5. Схеми за определяне на характеристиките на суперкондензатор:
а) за зареждане/разреждане с константен ток; б) за динамичен заряд/разряд.
4.1. Определяне на капацитета
Беше проведен опит за разреждане и зареждане с константен ток. При опита
суперкондензаторът беше зареден до номиналното напрежение 49,8V и след
това разреждан с ток 30А. Формата на напрежението е показана на фиг.6а разряд и фиг.6б - заряд. Капацитетът на кондензатора, изчислен по формула (1),
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е представен в табл. 1. Средната стойност на капацитета е 89,25 F, което се
доближава до даденото от производителя 89,9 F.
Допълнително е изчислен капацитетът в долния край на кривата на
напрежението (под 25V) и стойността му е 75F. Това потвърждава факта, че
капацитетът на суперкондензаторите не е постоянен и зависи от напрежението,
като с понижаването на напрежението капацитетът намалява. На това се дължи
и нелинейността на кривата на заряда, както се вижда от фиг.6.
Табл. 1
V1 , V
25
0,6

Заряд
V2 ,V
∆t , s
41
47,2
25
60,4

C, F
88,5
74,3

Разряд
V2 ,V
∆t , s
25
74,4
9
40,8

V1 , V
48,8
25

C, F
90,0
76,5

50

60
V, V
50

V, V
40

40
30

30
20

20

10

10
0

0
0

20

40

60

80

100

120

0

20

40

time, s

60

80

100
120
time, s

Фиг.6. Експериментална форма на напрежението на суперкондензатора
при разряд (ляво) и заряд (дясно) с константен ток I=30A
4.2. Определяне на еквивалентното последователно съпротивление
Беше проведен и опит за определяне на последователното съпротивление
при разреждане с постоянен ток 30А по процедурата, описана по-горе и
илюстрирана с фиг.2. Експериментът беше повторен два пъти. В табл. 3 са
представени резултатите от измерванията и изчислената по формула (3)
стойност на Rs. Получената стойност 10,22 mΩ е по-голяма от дадената от
производителя 7,03 mΩ, но разликата може да се дължи и на неточност при
измерването.
Табл. 3
Vf , V
Vmin, V
25,827
25,497
25,127
24,844
Средна стойност

∆V, V
0,33
0,283

Rsdc, mΩ
11,00
9,43
10,22
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Бяха проведени и експерименти за определяне на Rs при рязка промяна на
тока през кондензатора съгласно фиг.3. За експеримента е използвана схемата
от фиг.5б. Токът и напрежението на кондензатора се регистрират с осцилоскоп.
На фиг.7 са показани осцилограми на тока и напрежението при внезапна
промяна на тока. В табл. 4 са представени резултатите от измерванията и
изчислената по формула (3) стойността на Rs при заряд и при разряд на
кондензатора.

а) напр. - CH2 0,1V/div; ток - CH4 10A/div
CH4 20A/div

б) напр. - CH2 0,2V/div; ток -

Фиг.7. Осцилограми на напрежението и тока при внезапна промяна на тока:
заряд (а) и разряд (б).
Табл. 4
Заряд
∆V, mV

∆I, A

304
48,4
320
48
600
86,4
Средна стойност:

Rs, mΩ
6,3
6,7
6,9
6,77

Разряд
∆V,
mV
336
312
200

∆I, A
46,8
45,6
30

Rs,
mΩ
7,2
6,8
6,7

Бяха проведени и опити за определяне на Rs с динамичен заряд и разряд на
суперкондензатора, като беше използвана схемата от фиг.6б. Кондензаторът
предварително е зареден до определено напрежение и след това само на единия
транзистор се включва и изключва, като другият е само изключен. При това
токът през кондензатора има само една полярност, а през паузите е нула.
Проведени са опити с различни стойности на тока и при различни честоти.
На фиг.8а и фиг.8б са показани формите на тока и напрежението при
динамичен заряд и разряд с честота 40Hz.
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а) напр. - CH2 0,1V/div; ток - CH4 10A/div
CH4 10A/div

б) напр. - CH2 0,1V/div; ток -

Фиг.8. Осцилограми на напрежението и тока при динамичен заряд (а)
и разряд (б) на суперкондензатор с 40Hz.
Измерените стойности на напрежението и тока, както и изчислената по
формула (3) стойност на Rs са представени в табл. 4. Получената стойност
почти същата както при внезапната промяна на тока, но е по-ниска от
стойността за постоянен ток. Това потвърждава факта, че при честоти над 10Hz
еквивалентното последователно съпротивление намалява.
Табл. 4
Заряд
∆V, mV ∆I, A
Rs, mΩ
228
34
6,7
383
58,4
6,56
240
36
6,66
Средна стойност:
6,66

∆V, mV
536
320
192

Разряд
∆I, A
Rs, mΩ
81,6
6,57
47,6
6,72
28,4
6,76

4.3. Определяне на еквивалентното паралелно съпротивление
При опита суперкондензаторът беше зареден до номиналното напрежение
49,3V. След 18 часа напрежението между клемите на кондензатора беше
измерено: 42V. Капацитетът на кондензатора е C=89,25F. По формула (2) е
изчислено Rp= 4,53 kΩ. При второто измерване се получи Rp= 4,72 kΩ. Средната
стойност е 4,63 kΩ.
3. Заключение
Работата представя резултатите от експериментално изследване на
суперкондензатор. Основната цел е на базата на измерванията да се определят
параметрите на заместващата схема на кондензатора. Разгледани са основните
тестови процедури, които се използват за определяне на параметрите
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суперкондензаторите. Разработена е опитна постановка за изследване на
суперкондензатори.
Представени са резултати от експериментите. На базата на измерените и
регистрирани величини са изчислени капацитетът на кондензатора,
еквивалентното последователно и еквивалентното паралелно съпротивление на
заместващата схема.
Потвърдено
е
наличието
на
зависимост
на
капацитета
на
суперкондензаторите от напрежението, както и фактът, че еквивалентното
серийно съпротивление за постоянен ток е по-малко от това за променлив ток.
Не се наблюдава зависимост на серийното съпротивление от тока или
напрежението на кондензатора.
Резултатите от работата са полезни с това, че е създадена опитна постановка
за тестване на суперкондензатори и са потвърдени тестовите процедури.
Параметрите на суперкондензатора ще се използват за създаването на
симулационни модели, проектирането на системите за управление и
предвиждане на състоянието на кондензатора във времето.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ
НА ФЛУКТУАЦИИТЕ НА МОЩНОСТТА НА
ВЕТРОГЕНЕРАТОР СЪС СУПЕРКОНДЕНЗАТОРИ
Владимир Лазаров, Захари Зарков, Людмил Стоянов, Християн Кънчев
Резюме: В доклада са разгледани възможностите за компенсиране чрез
суперкондензатор на флуктуациите в мощността от ВЕИ. Описани са
възможните структури на хибридна система от вятърен генератор и
енергозапасяващи средства. Създаден е модел на суперкондензатор с DC-DC
преобразувател в среда Matlab/Simulink. Създадена е също и опитна
постановка с цел потвърждаване на симулационните резултати.
Експерименталните изследвания показват, че чрез използване на
суперкондензатор може да се постигне кратковременно компенсиране на
изменения до 100% от номиналната мощност на вятърната турбина и по
този начин хибридната система отдава константна мощност на товарите.
STUDY ON POSSIBILITIES OF COMPENSATING WIND GENERATOR
POWER FLUCTUATIONS WITH SUPERCAPACITORS
Vladimir Lazarov, Zahari Zarkov, Ludmil Stoyanov, Hristiyan Kanchev
Abstract: The current paper presents a study on possibilities of compensating the
fluctuations of the power delivered from renewable energy-based generators (REBG)
by the use of supercapacitors. The possible structures of a hybrid system with REBG
and energy storage devices are presented. A Matlab/Simulink model of
supercapacitor with a DC-DC converter is created. An experimental test bench is
also created in order to prove the simulation results. Results demonstrate that in the
studied system by using a supercapacitor it is possible to compensate the REBG
power fluctuations at 100% of its rated power. By using this approach, the hybrid
system is able to deliver a constant power for supplying the loads.
1. Въведение
Вследствие на бурното развитие на възобновяемите източници на енергия
(ВИЕ) в последните години съществува тенденция за по-широкото използване
на т.нар „децентрализирано производство на електроенергия”. При него
електроенергията се произвежда както в големите електроцентрали, така и в
локални малки инсталации, намиращи се близо до консуматорите. Въпреки
това, поради стохастичния характер на първичния източник повечето
генератори, базирани на ВИЕ, нямат възможност да отдават константна във
времето мощност, така както конвенционалните генератори, което създава
пречки пред употребата им като автономен източник на електроенергия (фиг.1).
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Един от начините да се преодолее тази трудност е създаването на хибридни
генератори или т.нар. активни генератори. При тях към генератора на
електричество от ВИЕ са свързани енергозапасяващи средства, които
осигуряват енергиен буфер при промени в мощността на първичния източник
[1], [2]. Блокова схема на т.нар. „каскаден тип” хибриден генератор е
представена на фиг.2. След фотоволтаичната инсталация чрез постояннотоков
преобразувател е свързана акумулаторна батерия, а връзката с мрежата се
осъществява посредством DC/AC преобразувател (инвертор).

Фиг.1. Изменение на мощността на генератор с ВИЕ (а)
и на конвенционален генератор (б)

Wind
generator

AC

DC
DC

Rectifier

Grid
AC

Battery
bank

Grid
connected
inverter

Фиг.2. Каскаден тип активен генератор
Един от основните недостатъци на схемата от фиг.2 е, че при промяна на
енергията, генерирана от първичния източник, батерията се зарежда или
разрежда с много голям ток, което води до съкращаване на нейния
експлоатационен живот. Това налага да се търсят други конфигурации на
системата. На фиг.3 са представени 3 различни варианта за архитектура на
хибридна система [2], [3].
Във всичките е включен суперкондензатор, който има възможност да покрие
бързите флуктуации на мощността, като осигурява на акумулатора възможност
да работи с токове с по-малка амплитуда и честота.
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Фиг.3. Архитектури на хибридна система
Най-удобна за реализация и управление е структурата б). Поради това за
целите на представеното изследване авторите са избрали тази архитектура на
хибридна система.
Целта на представената работа е да се изследват възможностите за
компенсиране на колебанията на мощността на вятърни генератори с помощта
на суперкондензатор. За целта е необходимо да бъдат разработени компютърни
симулационни модели и опитна постановка за експериментална проверка на
разработените модели.
2. Компенсиране на флуктуациите на мощността в хибридна система
На фиг.4 е показана по-подробно структурата на изследвания хибриден
електрически генератор с ветрогенератор. Той се състои от ветрогенератор,
акумулатор и суперкондензатор, които са свързани на обща постояннотокова
линия посредством електронни преобразуватели. Връзката към електрическата
мрежа се осъществява с инвертор. Цялата система се управлява от контролер,
който следи заданието за мощността, която трябва да се отдава в мрежата и
разпределя потоците на мощностите между отделните елементи [4], [5].
На фиг.5 схематично са показани мощностите в разглежданата хибридна
система. Мощността, която се отдава в мрежата PHG е алгебрична сума от
мощностите на ветрогенератора PW и на запасяващите устройства Pstor
(1)

PHG = PW + Pstor .

Един от основните проблеми, които трябва да се решат, е създаването на
адекватен алгоритъм за разпределяне на мощността между трите елемента на
системата.
Обикновено ветрогенераторът работи с максималната възможна мощност,
която зависи от вятъра, а на изхода мощността трябва да е постоянна, защото
така се изисква от системния оператор (диспечер на енергийната система). При
това положение едно възможно решение за разпределение на мощностите е
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следното: от заданието за изходна мощност на хибридния генератор PHG се
изважда мощността на ветрогенератора и се получава мощността, която трябва
да се покрие от запасяващите устройства. Тя може да бъде положителна или
отрицателна, т.е. да е необходимо да се отдава мощност или съответно – да се
приема (запасява). Тъй като кондензаторът има за цел да поеме бързите
изменения на мощността, а акумулаторът – бавните, заданието Pstor се филтрира
през нискочестотен филтър и се получава заданието за мощността на
акумулатора Pbat_ref. Това задание се използва за управление на преобразувателя
на акумулатора. Измерената мощност на акумулатора Pbat се изважда от Pstor и се
получава заданието за мощност на суперкондензатора PSC_ref, което пък се
използва за управление на неговия преобразувател. Структурата на този
алгоритъм е представена на фиг.6.
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DC
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DC
DC
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Battery
bank
DC
DC
Supercapacitor
bank

DC bus
P_w

P_bat

Grid
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Local Controller
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Фиг.4. Хибриден електрически генератор с ветрогенератор.
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P
stor

Generator

Grid
side

Фиг.5. Потоци на мощността в хибридния генератор
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filter
Фиг.6. Алгоритъм за изчисляване на заданията за мощност на
суперкондензатора и акумулаторната батерия
За целите на изследването е реализиран модел на описания алгоритъм и са
генерирани заданията за мощност на акумулатора и суперкондензатора при
случайно изменение на мощността, генерирана от
ветрогенератора.
Полученият резултат е показан на фиг.7.
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Фиг.7. Отгоре надолу: зададена мощност на хибридния генератор и мощност на ветрогенератора, мощност, която трябва да се покрие от акумулатора и
суперкондензатора, мощност на акумулатора и мощност на суперкондензатора
за период от 20s
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3. Електронен преобразувател
За целта на изследването е разработен електронен преобразувател за
свързване на суперкондензатора към постояннотоковата линия. Изискванията
към този преобразувател са: да осигурява двупосочен обмен на енергията и да
може да се управлява по ток. Една от най-подходящите схеми за целта е т.нар.
„повишаващо-понижаващ” преобразувател с два транзистора. Този
преобразувател е двуквадрантен и позволява двупосочно протичане на тока от и
към суперкондензатора. Схемата на преобразувателя с управлението е показана
на фиг.7. Тук акумулаторът е използван, за да се имитира постояннотоковата
линия. Преобразувателят се управлява с ШИМ и обратна връзка по ток.
DC bus

+Vdc

VT1
Gate
driver

L
Current
and voltage
sensors

Supercapasitor

Battery

VT2

Gate
driver

-Vdc

Control unit
dSPACE DS1104

Фиг.7. Схема на електронния прeобразувател
4. Модел в Matlab/Simulink
За изследване на работата на представения електронен преобразувател е
създаден модел в средата на Matlab/Simulink. Структурата на модела е показана
на фиг.8. На входа на регулатора на тока се подава задание, което се изчислява
от заданието за мощност на суперкондензатора, разделено на напрежението на
суперкондензатора. Профилът на заданието за мощността е генерираният погоре и показан на фиг.7.
Резултатите от симулацията са показани на фиг.9. Напрежението на
кондензатора в началото е 30V, което съответства на 40% от максималната
енергия, която може да се запаси в него. Вижда се, че заданието за мощността
се следва точно. Напрежението на суперкондензатора се променя в много
малки граници и това е причина формата на тока да следва точно заданието за
мощността.
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Фиг.8. Модел в Matlab/Simulink
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Фиг.9. Резултати от симулацията с Matlab/Simulink
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5. Експериментални резултати
За експериментална проверка на възможностите за компенсиране на
флуктуациите на мощността със суперкондензатор е създадена опитна
постановка
която
включва
елементите,
показани
на
фиг.7.
Суперкондензаторният модул е Maxwell Boostcap BMOD0083P048 с капацитет
83F и номинално напрежение 48V. Преобразувателят е реализиран с MOSFET
транзистори, дроселът L e с индуктивност 1,2mH, сензорът за ток е LEM, а за
напрежение е с измервателен оптрон. За реализиране на управлението е
използвана система dSPACE DS1104.
Външният вид на електронния преобразувател и на опитната постановка са
показани на фиг.10.

Фиг.10. Външен вид на електронния преобразувател и на опитната
постановка
За проверка на работата при променлива мощност в контролера е въведен
същият профил на мощността, който беше генериран по-горе (фиг.7).
Напрежението на суперкондензатора в началото на опита е 30V. Изменението
на тока и напрежението на кондензатора са регистрирани с цифров осцилоскоп.
На фиг.11 са показани резултатите за целия период от време 20s. Мощността е
изчислена като произведение от тока и напрежението. Може да се заключи, че
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заданието за мощност се следва коректно от преобразувателя.
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Фиг.11. Експериментални форми на тока и напрежението
на суперкондензатора (горе) и на мощността (долу)
6. Заключение
В работата са представени изследвания на възможностите за покриване на
бързите флуктуации на мощността на вятърен генератор с помощта на суперкондензатор и акумулатор.
Разработен е алгоритъм за разпределяне на мощностите в хибридна система
с ветрогенератор, акумулатор и суперкондензатор и е генерирано задание за
мощността на суперкондензатора.
Създаден е компютърен модел, с който са извършени симулации, които потвърждават работоспособността и адекватното поведение на комбинацията от
суперкондензатор – електронен преобразувател – управление.
Разработена и реализирана е опитна постановка, с която са проведени експериментални изследвания. Резултатите доказват напълно възможностите за компенсиране на бързи и кратковременни флуктуации на мощността на вятърните
генератори. При това системата позволява да се компенсират изменения до
100% от номиналната мощност на инсталацията, благодарение на възможността
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на суперкондензатора и електронния преобразувател да работят за кратко време
с максимална мощност.
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АЛГОРИТЪМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ
ЗАГУБИ НА МОЩНОСТ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА
ХАРМОНИЦИ В ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ НА
ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Николай Матанов
Резюме: Разпространението на висши хармоници в електроснабдителните
системи на промишлените предприятия (ЕСПП) предизвиква допълнителни
загуби на мощност в техните елементи. Определянето на тези допълнителни
загуби още в етапа на проектиране е необходимо, както за правилния избор на
отделните елементи, така и за намиране на целесъобразни решения относно
схемите и структурата на електроснабдителните системи. В тази работа се
представят разработен алгоритъм и средства за прилагането му, за
определяне на допълнителните загуби на мощност в отделните подсистеми на
електроснабдителната система при условия, че се познават източниците на
хармониците на ток в схемите.
ALGORITHM FOR DETERMINING FURTHER LOSS OF POWER
FROM THE SPREAD OF HARMONICS IN INDUSTRIAL POWER SUPPLY
SYSTEMS
Nikolay Matanov
Abstract: Distribution of harmonics in industrial power systems causes additional
power losses in their elements. The determination of these losses even further in the
design stage is necessary for the proper selection of individual elements and to find
appropriate solutions on the schemes and the structure of supply systems. This paper
presented an algorithm developed and means of implementation for determining the
additional power losses in the different subsystems of the supply system under
conditions that are known harmonics sources in the schemes.
1. Въведение
Хармониците на тока, предизвикват допълнителни загуби на активна
мощност, което често изисква да се редуцират номиналните токове на
съответното оборудване подложено да работи в такава среда. В проучената
литература има оскъдна информация за реално определени загуби
предизвикани от висши хармоници. Освен за редуциране на токовете на
отделните елементи, за което има и стандарти [5,6], това е необходимо и при
взимане на решения относно структурата на схемата на ЕСПП при наличие в
нея на източници на хармоници, при определяне на нуждата от допълнителни
технически средства за ограничаване на нивата на хармониците, определяне на
общите загуби и структурата им в цялата електроснабдителна система (ЕС).
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Всичко изброено е нужно за вземане на обосновани, целесъобразни техникоикономически решения при изграждането на ЕСПП. В литературата [1,2,4,5,6]
са разгледани начините за определяне на допълнителните загуби на мощност в
отделните елементи, но не съществуват начини за определяне на загубите в
цялата ЕСПП, поради в тази работа ще се разработи алгоритъм за определянето
на тези загуби в етапа на проектиране на електроснабдителните системи с цел
улесняване на решаването на горепосочените проблеми.
2. Алгоритъм за определяне на загубите на активна мощност в ЕСПП
Като постановката на задачата ще разгледаме често срещан случай на ЕСПП
(фиг.1) – радиална схема на захранване с n на брой цехови подстанции
захранващи линеен товар и k на брой източници на висши хармоници
(нелинейни товари), в случая се визират мощни електронни преобразуватели.
На схемата от (фиг.1) е добавен един еквивалентен товар (Pекв + jQекв) на друг
стопански обект присъединен към системата в същата точка на включване. Ако
схемата има друга структура, това не променя принципно нищо от прилагания
по-нататък алгоритъм.
Поставените цели, при условие, че се познават структурата и
характеристиките на елементите на електроснабдителната система, са да се
определят хармониците на токовете по клонове и на напрежението по възли,
загубите на активна мощност предизвикани от основния и висшите хармоници
в отделните елементи на ЕСПП, съотношението на загубите на мощност в
елементите на ЕСПП, общата загуба на мощност в цялата ЕСПП и
съотношението между основните загуби и допълнителните загуби на мощност,
като цяло.

Фиг. 1 Принципна изчислителна схема
Задачата е трудоемка, дори и при използването на компютърна техника, тъй
като е свързана с въвеждането на много входна информация за различни
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елементи на ЕС и добро познаване и определяне на режимите на работа на
електрическите товари в конкретния обект. Това е един от основните
аргументите да се използва софтуерна среда, която разполага с начална база от
инструменти за съставяне на силови схеми и решаване на режимите им на
работа [3]. В нашия случай ще се работи в средата на Matlab, използвайки
неговите готови ресурси предоставени от SymPowerSystems, така и библиотеки,
програмен код и интерфейс разработени специално за решаването на тази
задача.
Общият алгоритъм на работа е даден на фиг.2.

Фиг. 2 Общ алгоритъм на работа
При съставянето на схемата на ЕСПП в Matlab (фиг.3) се ползват следните
ресурси: за захранващата система, кабелните линии и линейните товари
моделите предоставени от SymPowerSystems (Simulink) схемите и параметрите
са описани в [3]; за нелинейните товари са разработени модели на трифазен,
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мостов, управляем токоизправител
и на независим инвертор с ШИМ
управление (най-често срещани мощни нелинейни товари в ЕСПП), като
параметрите им се задават чрез подходящо направен интерфейс - фиг.3;
измерването се реализира като направен универсален измервателен блок
(фиг.4) за изчисляване на електрическите параметри и записването и в
работната среда – данните за моментните стойности на токовете и
напреженията в блока се подават чрез етикети; за трансформаторите се ползват
модели на трансформатори от SymPowerSystems без отчитане на насищане, като
предварително са направени модели с въведени необходимите параметри за
най-често ползваните трансформатори в ЕСПП Ср/НН с мощности от 100 до
1600 kVA; за обобщен линеен това е разработен модел със зависимо активно
съпротивление от номера на хармоника по формула (1) [1,4]
(1)

Rh = Rdc h .

Фиг. 3 Симулационна схема и меню за настройка на параметрите на
токоизправителите (нелинейния товар)
Всички разработени елементи са обособени в отделна библиотека в Simulink.
Точките на измерване се задават чрез поставяне на измервателни блокове на
ток и напрежение. От тях се прехвърлят данните чрез съответни етикети в
преди това споменатите измервателни блокове (фиг.4).
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Разработената схема позволява чрез задаване на линейните и нелинейните
товари, да се изследват различни режими (максимални и минимални) на работа
на предприятието като цяло.
След отстраняване на грешки може да се направи симулация на работата на
схемата. Всички данни от измервателните блокове се записват в работната
среда и във файл.

Фиг. 4 Измервателен блок за определяне и записване на основните
електрически параметри в избрани точки
Следващата стъпка е определяне на загубите на мощност. Принципно
загубите на активна мощност ΔP∑ в една схема от вида показан на фиг.1 могат
да се определят като сума от загубите ΔPh предизвикани от хармониците h в
отделните клонове q и отделните елементи i със съответните съпротивления Rhi.
n

l

2
∆Ph = ∑∑ I hq
Rhi ;
i

(2)

q =1 i =1
50

∆PΣ = ∑ ∆Ph .
h =1

Допълнителните загуби в основните елементи на ЕС (трансформатори,
кондензаторни батерии, двигатели, кабелни линии) се определят чрез
разработените подпрограми ползващи данните от симулацията. Конкретните
формулите за определяне на загубите в отделните елементи ползвани от
подпрограмите са дадени по-долу.
Трансформатори. Загубите зависещи от големината на товара (load losses)
на трансформатора могат да се разделят на загуби в намотката и загуби от
разсейване [6]. На вторите трябва да се обръща внимание, когато се оценява
допълнителното прегряване на трансформатора при работа с несинусоидални
токове.
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Загубите от разсейване са загуби от вихрови токове (eddy current) в
намотките, магнитопровода, укрепващите елементи, казана и т.н. в следствие на
разсейван магнитен поток. Общите променливи загуби (зависещи от
натоварването) ΔPi на трансформаторите са сума от загубите в медта ΔPCu,
загубите от вихрови токове в намотките ΔPF1 и загуби от вихрови токове в
другите конструктивни елементи на трансформатора ΔPF2, т.е.
(3)

∆Pi = ∆PCu + ∆PF 1 + ∆PF 2 ;

според [6] определянето на допълнителните загубите от вихровите токове от
паспортните данни на трансформатора се извършва чрез следните изрази:
(4)
(5)

∆PF 1 = ∆PF 1н

∆PF 2 = ∆PF 2н

2

I 
∑  Ih  h2 ;
h =1  н 

hmax

2

I 
∑  I h  h 0,8 ;
h =1  н 

hmax

∆PF 1н = 0,33.∆Pк.с. - за маслени трансформатори;
∆PF 1н = 0,67.∆Pк.с. - за сухи трансформатори;

(6)
∆PF 2н = ∆Pк.с. − ∆PF 1н ;
където ΔPF1н и ΔPF1н са загубите от токовете на Фуко (Foucault) при
номинални условия на работа на трансформатора и липса на хармоници на
тока, W;
ΔPк.с. - загуби на в трансформатора при опит на късо съединение, W;
Iн - номинален ток на трансформатора, А.
Загубите на активна мощност в медта на трифазен трансформатор могат да
се определят по [2]
hmax

(7)

∆PCu = 3 ∑ I h2 Rtr ktrh ;
h=1

където Rtr е активното съпротивление на трансформатора от опита на к.с. при
50Hz, Ω;
ktrh – коефициент отчиташ увеличаването на съпротивлението от
повърхностния ефект и ефекта на близост; за силовите трансформатори могат
да се приемат следните [2]
Кондензаторни батерии. С увеличаването на честотата капацитивното
съпротивление на кондензаторните батерии (КБ) се намалява и се увеличават
токовете на високите честоти, в резултат на което е възможно да се
претоварват. Изключването на защитите предотвратява повредата им, но не
изпълняват функциите си на компенсатори на реактивните товари. Тези
топлинни претоварвания водят и до съкращаване живота на КБ.
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Друг аспект чрез който се влияят КБ от наличието на хармоници на
напрежението е повишаване на диелектричните загубите в тях. Ако КБ са
свързани директно, без защитен реактор то тези загуби се определят по [2, 4]
hmax

(8)

∆PКБ = ω1Ctgδ ∑ hU h2 ;
h =1

коефициентът на диелектричните загуби tgδ се приема еднакъв за
хармониците до hmax. Ако КБ са свързани през защитен реактор е необходимо да
се отчитат и загубите в него.
Двигатели. При захранване с несинусоидално напрежение на
електрическите двигатели се увеличават загубите в намотките и в стоманата в
статора и ротора. При синхронните машини основната част от добавъчни
загуби от хармоници са в успокоителната и статорната намотки, загубите в
ротора са по-малки. При асинхронните двигатели на високо напрежение
добавъчните загуби в статора и ротора са приблизително еднакви [1,2].
Допълнителните загуби от наличието на хармоници на напрежението в
синхронните двигатели ΔPСДh могат да се определят по
2

U 
∆PСД h = ∑ ∆Ph*  h  ;
(9)
h =2
 U1 
а за асинхронните двигатели по
hmax

2

U 
(10)
∆PАД h =
∑  U hh  h + h ± 1 ,
h =2  1 
където ΔPh* е загуби от хармоник h в СД в проценти от сумарните
номинални загуби на съответния двигател;
ΔPCu н – номинални загуби в намотката на статора на АД;
kп – кратност на пусковия ток на АД.
Кабелни линии. Допълнителните загуби в кабелните линии ΔPh, в следствие
на наличие на хармоници на тока, се дължат на увеличаването на
съпротивлението поради появата на повърхностен ефект (skin effect) и ефект на
близост (proximity effect). Тези допълнителни топлинни загуби могат да се
определят с изразите:
∆PCuн kп2

(11)
(12)
(13)

∆Ph =

hmax

(

)

hmax

∑ I h2 Rh ;

h=2

Rh = Rach = Rdc (1 + y s + y p );
Rdc = R20 [1 + α 20 (θ − 20)],

където Rh е активното съпротивление на кабела за съответния хармоник h;
често се дава и в относителни единици като съотношение Rac/Rdc под
формата на таблици или графики.
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Rdc и R20 – съпротивленията на кабела при постоянен ток, съответно при
работна температура θ и при температура 20оС;
ys и yp – са компонентите, с които се увеличава съпротивлението при
променлив ток Rac, съответно от повърхностния ефекта и от ефекта на
близост; тези компоненти могат да се определят по формули от [6].
В литературата е дадено, че тези допълнителни загуби се отчитат при избора
на кабелите с цел избягване на претоварването им, като за практическо
удобство се дават съответни коефициенти в табличен или графичен вид [6].
Резултатите от изчисленията по съставения алгоритъм се записват в
работната среда и във файл и се експортират и във формат на Excel.
3. Заключение
Разработеният алгоритъм и средствата за прилагането му позволяват да се
определят, както загубите в отделните елементи, така и тяхната структурата в
отделните подсистеми на всяка една конкретна ЕС, а именно: външна
захранваща система, вътрешна електроснабдителна система с линейни товари,
други линейни товари в съседни предприятия.
Следваща стъпка за усъвършенстване и увеличаване ползата от алгоритъма
ще е въвеждането на оценки на допълнителните загуби в ЕСПП по различни
икономически критерии, което да подпомага избора на схемни решения и избор
на технически средства за ограничаване на хармониците в етапа на
проектиране.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Василев Н. И., С. Т. Сидеров, Електроснабдяване на промишлени
предприятия. С., Техника, 1991.
[2] Жежеленко И. В. Показатели качества электроэнергии и их контролъ на
промышленных предприятиях. М., Энергоатомиздат, 1986.
[3] Матанов Н., С. Сидеров. Моделиране влиянието на параметрите на
електроснабдителната система върху генерираните хармоници на ток и
напрежение от мощни токоизправители. том 47 – Годишник Минногеоложки университет „Св. Иван Рилски”, София, 2004, c.99-104.
[4] Arrillaga J., N.R. Watson. Power System Harmonics. John Wiley & Sons, 2nd
Edition, 2003.
[5] IEC 60287-1-1:2001. Electric cables. Calculation of the current rating.
[6] IEEE Std C57-110-1998. IEEE Recommended Practice for Establishing
Transformer Capability When Supplying Nonsinusoidal Load Currents.
Автор:
маг. инж. Николай Матанов – гл. ас. в катедра “Електроснабдяване,
електрообзавеждане и електротранспорт” (ЕСЕОЕТ) към ТУ-София, еmail:
nsm@tu-sofia.bg

213

III Научна конференция, ЕФ'2011, том 1

Созопол, 30 септември - 3 Октомври, 2011 г.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА
ЕНЕРГИЯ В ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
СТЪКЛЕНИ БУТИЛКИ
Светлана Цветкова, Ангел Петлешков
Резюме: В доклада са представени резултати от изследване на качеството
на електрическата енергия в електроснабдителна система на предприятие за
производство на стъклени бутилки.
STUDY OF THE ELECTRICAL ENERGY QUALITY IN COMPANY FOR
GLASS BOTTLES PRODUCTION
Svetlana Tzvetkova, Angel Petleshkov
Abstract: The results from study of the electrical energy quality in supply system
of company for glass bottles production are given in the paper.
1. Въведение
Последните години все по-голямо внимание се обръща на качеството на
електрическата енергия. За това е нужно да се анализира всеки етап от
използването на електрическата енергия, за да могат да се нaмалят факторите
влияещи върху качеството й.
Погледнато от икономическа гледна точка, по-високото качество на
електрическата енергия води до намаляване на загубите на мощност и енергия и
подобряване на енергийната ефективност. Това налага обстойно изследване и
поддържане на нейните показатели (амплитуда, фаза, честота, хармоници,
симетрия) в определени граници.
Повишените изисквания към качеството на електрическата енергия са
свързани и с развитието на техниката и технологиите в модерните икономики,
където се създават и използват уреди и съоръжения, чувствителни към
смущенията на електрическата енергия. Влошеното качество на електрическата
енергия може да причини поява на смущения или предизвика повреди в
електрическите уреди и съоръжения, които да имат тежки икономически
последици или дори да станат опасни за хората и обслужващия персонал.
Отговор на нарастващите изисквания към качеството на електрическата
енергия следва да се търси в намиране на адекватна оценка на качеството на
електрическата енергия и последващ ефективен контрол.
В доклада е представено изследване на качеството на електрическата
енергия в електроснабдителната система на предприятие за производство на
стъклени бутилки. Извършен е анализ и сравняване на получените резултати за
всеки от измерените показатели за качество на електрическата със съответните
нормативни документи [1, 2, 3].
214

III Научна конференция, ЕФ'2011, том 1

Созопол, 30 септември - 3 Октомври, 2011 г.

2. Изследване на качеството на електрическата енергия в предприятие
за производство на стъклени бутилки
Консуматорите в предприятието за производство на стъклени бутилки се
захранват от главна понижаваща подстанция 20/0,4kV. Понижаването на
напрежението се осъществява от два трансформатора с мощност от по 2500
kVA. Номиналните данни на двата трансформатора са дадени в Таблица 1.
Таблица 1
Трифазен трансформатор тип GEAFOL –TG 6444 D
I H 2 , P0 ,
Pk 750 C , Pk 1200 C ,
I H1,
KT
UH2,
S H , U H1 ,
kV
A
W
А
kVA kV
W
W
2500 20 ±1×2,5% 72
50
0,4
3608 3600
16500 19000
1992 г.; f = 50 Hz; Dyn 5; IP 00; u k = 6% ; тегло 6,24 тона; ниво на шум 71 dB
Измерванията са проведени на изводи ниско напрежение 0,4 kV на единия
захранващ трансформатор. Тук консуматори се явяват всички съоръжения
намиращи се на територията на предприятието. Те са разнообразни по вид, като
преобладаващи са различните по големина и тип асинхронни двигатели,
електрически пещи, помпи, компресори, вентилатори, осветление, инвертори,
кондензаторни батерии, кранове и други по-малки по мощност съоръжения.
Режимът на работа на пещите, вентилаторите, помпите, компресорите, както и
на по-голяма част от останалите консуматори е непрекъснат с много малки
промени в товара.
Измерванията са проведени с трифазен анализатор на качеството на
електрическата енергия QUALISTAR C.A 8332B, който дава възможност за
измерване, изчисляване, запис и анализ на всички електрически величини и
показателите за качеството на електрическата енергия, съгласно БДС EN 50160
[1]. Получената информация от измерванията е обработена със софтуер Data
Viewer Professional и QualiStar View V2.
Периодът на измерване е 1 седмица – от 28.03.2011 г. 07:40 часа до
04.04.2011 г. 07:30 часа. Захранващата мрежа е трифазна, четирипроводна.
Режимът на работа на предприятието е непрекъснат 24 часов с три работни
смени от по 8 часа.
На фиг. 1 е показана честотата на захранващото напрежение. Вижда се, че
честотата е почти постоянна, като нейната средна стойност за целия период на
измерването е 50 Hz. Максималната стойност на честотата е 50,07 Hz, а
минималната е 49,92 Hz. Максималното отклонение на честотата е -0,08 Hz. В
100% от измерванията, измерените стойности на честотата на захранващото
напрежение напълно отговарят на нормата от 50Hz ± 1% (49,5 Hz до 50,5 Hz),
дадена в [1, 2].
На фиг. 2 е показано изменението на ефективните стойности на фазните
напреженията за периода на измерване – L1, L2 и L3.
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52.50
52.00
51.50
51.00
50.50
Hz

50.00
49.50
49.00
48.50
48.00
47.50
28.3.2011 г.
07:40.000 ч.

6:23:50:00 (D:H:M:S)
1 Days/Div

4.4.2011 г.
07:30.000 ч.

Фиг. 1. Изменение на честотата на захранващото напрежение

235.0

230.0

V

225.0

220.0

215.0

210.0
28.3.2011 г.
07:40.000 ч.

6:23:50:00 (D:H:M:S)
1 Days/Div

4.4.2011 г.
07:30.000 ч.

Фиг. 2. Ефективни стойности на фазните напрежения
В Таблица 2 са дадени минималната, средната и максималната стойност на
фазните напрежения. Максималното отклонение на напреженията е съответно:
-1,17% за фаза L1, -0,96% за фаза L2 и -2% за фаза L3. Следователно, за целия
период на измерване, фазните напрежения се изменят в допустимия диапазон
от ±10% от номиналното фазно напрежение, което е 230 V, регламентиран от
БДС EN 50160 [1].
Таблица 2
Величина

Фаза

U, V

L1
L2
L3

Стойност
Минимална
221,4
221,7
219,4

Средна
224,2
224,6
222,1

Максимална
227,3
227,8
225,4

На фиг. 3 са показани ефективните стойности на линейните напрежения –
L12, L23 и L31.
В Таблица 3 са дадени минималната, средната и максималната стойност на
линейните напрежения. Максималното отклонение на линейните напрежения е
съответно: -1,28% за L12, -2,1% за L23 и -1,95% за L31. Следователно, за целия
период на измерване, линейните напрежения се изменят в допустимия диапазон
от ±10% от номиналното напрежение, което е 400 V, регламентиран от БДС EN
50160 [1].
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410.0
405.0
400.0
395.0
390.0

V

385.0
380.0
375.0
370.0
365.0
28.3.2011 г.
07:40.000 ч.

6:23:50:00 (D:H:M:S)
1 Days/Div

4.4.2011 г.
07:30.000 ч.

Фиг. 3. Ефективни стойности на линейните напрежения
Таблица 3
Величина

Фаза

U, V

L12
L23
L31

Стойност
Минимална
384,6
381,1
381,9

Средна
389,7
385,9
386,6

Максимална
394,9
391,6
392,2

Краткотрайни спадания и пренапрежения на захранващото напрежение не се
наблюдават. За времето, през което уредът е бил включен не са регистрирани
случайни прекъсвания на захранващото напрежение.
На фиг. 4 е показно изменението на тока в трите фази, а в Таблица 4 са
дадени минималната, средната и максималната стойност.
2.800E+3

2.600E+3

2.400E+3
A

2.200E+3

2.000E+3

1.800E+3

28.3.2011 г.
07:40.000 ч.

6:23:50:00 (D:H:M:S)
1 Days/Div

4.4.2011 г.
07:30.000 ч.

Фиг. 4. Ефективни стойности на фазните токове
Таблица 4
Величина

Фаза

I, A

L1
L2
L3

Стойност
Минимална
1803
1888
1708

Средна
2221
2344
2120

Максимална
2558
2692
2426

Краткотрайните изменения на напрежението се оценяват по стойността на
фликера и неговата строгост. На фиг. 5 са дадени измерените стойности на
фликера за трите фази. От фигурата се вижда, че максималната стойност до
която достига фликера е 0,80, която е под допустимата стойност 1, нормирана в
БДС EN 50160.
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0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15

28.3.2011 г.
07:40.000 ч.

6:23:50:00 (D:H:M:S)
1 Days/Div

4.4.2011 г.
07:30.000 ч.

Фиг. 5. Фликер
На фиг. 6 и фиг. 7 е дадено общото хармонично изкривяване, съответно на
линейните и фазните напрежения, в % от номиналното напрежение.
1.600

1.400

%

1.200

1.000

0.80

28.3.2011 г.
07:40.000 ч.

6:23:50:00 (D:H:M:S)
1 Days/Div

4.4.2011 г.
07:30.000 ч.

Фиг. 6. Общо хармонично изкривяване на линейните напрежения

1.600

1.400
%

1.200

1.000

0.80

28.3.2011 г.
07:40.000 ч.

6:23:50:00 (D:H:M:S)
1 Days/Div

4.4.2011 г.
07:30.000 ч.

Фиг. 7. Общо хармонично изкривяване на фазните напрежения
Най-големите стойностите до които е достигнало общото хармонично
изкривяване, както при линейните напрежения (1,6% за L12 и L23; 1,4% за
L31), така и при фазните напрежения (1,5% за L1 и L3; 1,7% за L2) отговарят на
нормите дадени в БДС EN 50160 [1], който регламентира големината на общото
хармонично изкривяване на захранващото напрежение да не превишава 8%.
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На фиг. 8 е показано общото хармонично изкривяване на токовете в трите
фази.
Максималните стойностите на общото хармонично изкривяване на токовете
е съответно: 2,3% за L1 и L2; 2,8% за L3. Вижда се, че стойностите на общото
хармонично изкривяване на токовете в трите фази са значително по-ниски от
допустимата стойност от 25% регламентирана в IEC 61000-3-4 [3, 4].
2.800
2.600
2.400
2.200
%

2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
28.3.2011 г.
07:40.000 ч.

6:23:50:00 (D:H:M:S)
1 Days/Div

4.4.2011 г.
07:30.000 ч.

Фиг. 8. Общо хармонично изкривяване на фазните токове
В Таблица 5 са дадени максималните стойности на хармониците на
захранващото напрежение. Четни хармоници на напрежението не се
наблюдават. Нивата на измерените хармоници на напрежението са много пониски от допустимите норми дадени в БДС EN 50160 [1].
Таблица 5
Хармон
ик
3
5
7
9
11
13
15
17
19

Максимална измерена стойност,
Допустима
стойност по БДС ЕN %
50160, %
L1
L2
L3
5
0,2
0,5
0,3
6
1,5
1,7
1,6
5
0,9
0,9
0,9
1,5
0
0,1
0,1
3,5
0,7
0,7
0,7
3
0,5
0,4
0,3
0,5
0,1
0,1
0
2
0,1
0,2
0,1
1,5
0,1
0,2
0

В Таблица 6 са дадени измерените максимални стойности на хармониците на
тока. Вижда се, че те са много по-малки от допустимите от IEC 61000-3-4
стойности. Четни хармоници на тока не се наблюдават.
На фиг. 9 и фиг. 10 са показани несиметрията на напрежението и токовете.
Максималната стойност на несиметрията на напрежението е 0,8%.
Следователно несиметрията на напрежението е под допустимата граница от 2%
в 100% от времето на провеждане на измерването.
Таблица 6
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Хармон
ик
3
5
7
9
11
13
17
19

Допустима
стойност по
61000-3-4, %
21,6
20,7
7,2
3,8
3,1
2,0
1,2
1,1
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Максимална измерена стойност,
IEC %
L1
0,8
1,5
1,2
0,4
1,2
0,7
0,6
0,4

L2
1,1
1,3
1,1
0,4
1,4
0,6
0,5
0,2

Максималната и средната стойност на несиметрията
съответно 6,1% и 5,21%.

L3
1,1
1,5
1,3
0,5
1,7
0,6
0,5
0,2

на

токовете е

0.80

0.75

%

0.70

0.65

0.60
28.3.2011 г.
07:40.000 ч.

6:23:50:00 (D:H:M:S)
1 Days/Div

4.4.2011 г.
07:30.000 ч.

Фиг. 9. Несиметрия на напрежението

6.000

5.500
%
5.000

4.500

28.3.2011 г.
07:40.000 ч.

6:23:50:00 (D:H:M:S)
1 Days/Div

4.4.2011 г.
07:30.000 ч.

Фиг. 10. Несиметрия на токовете
В Таблица 7 са дадени минималната, средната и максималната стойност на
измерените стойности на активната, реактивната и пълната мощност, за
периода на измерването.
Средната стойност на фактора на мощността, за времето на работа, при
синусоидален режим е 0,915, а при несинусоидален режим е 0,915.
Консумираната активна енергия за периода на измерването е 229,8 МWh,
реактивната е 100,6 МVАrh, а пълната електрическа енергия е 251,1 МVAh.
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Таблица 7
Величина

P, kW

Q, kVAr

S, kVA

Фаза
L1
L2
L3
сумарна
L1
L2
L3
сумарна
L1
L2
L3
сумарна

Стойност
Минимална
364,5
395,4
355,7
1117
171,2
155,2
134,6
461,1
405,5
424,8
380,4
1211

Средна
445,6
486,1
437,0
1369
222,2
201,7
175,0
598,9
498,0
526,4
470,9
1495

Максимална
507,8
551,6
494,2
1553
261,2
238,9
203,5
703,1
566,6
597,5
532,6
1697

3. Заключение
От направените измервания и анализ, може да се каже, че електрическата
енергия с така измерените показатели за качество на електрическата енергия
напълно отговаря на нормите дадени в БДС EN 50160 и не може да окаже
неблагоприятно влияние на нормалната работа на консуматорите захранвани с
нея. Максималното натоварване на двата силови трансфоратори, работещи в
главна понижаваща подстанция на предприятието е 68%.
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ИЗСЛЕДВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИЯ С ПЛОСКИ
СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ В РЕАЛНИ УСЛОВИЯ
Красимир Велинов, Росен Стефанов
Резюме: За да се определи ефективността на работа на слънчеви
колектори е необходимо те да се изследват в реални условия. Цел на
настоящият доклад е изработването на система за измерване на
температурта, слънчевата радиация и отдадената топлина при реална
експлоатация.
INVESTIGATION OF FLAT SOLAR COLLECTORS IN REAL
CONDITIONS
Krassimir Velinov, Rosen Stefanov
Abstract: To determine the efficiency of the solar collectors is necessary to test in
real conditions. Purpose of this report is the development of a system for measuring
temperature, solar radiation and and heat in real operation.
1. Въведение
Слънчевата енергия се използва още от древността, тъй като представлява
неизчерпаем възобновяем ресурс. Използвана е предимно за затопляне на вода
и за осветление, докато през 1839 г. А. Е. Бекерел не открива фотоелектричния
ефект и през 1883 г. Чарлз Фритс не изобретява първата слънчева батерия.
Според принципа на усвояване на слънчевата енергия и технологичното
развитие, съществуват два основни метода за оползотворяване – пасивен и
активен
Пасивен метод – “Управление” на слънчевата енергия без прилагане на
енергопреобразуващи съоръжения. Пасивният метод за оползотворяване на
слънчевата енергия, се отнася към определени строително - технически,
конструктивни, архитектурни и интериорни решения.
Методът намира своето приложение в жилищни и обществени гради, като
предоставя възможност за осигуряване нуждите от светлина, топлина,
охлаждане и вентилация за поддържане параметрите на микроклимата в
помещенията. Пасивното използване на слънчевата енергия за тези нужди е
свързано с определяне на подходящата ориентация на сградата, в зависимост от
специфичните параметри на слънчевото греене за района. Обща архитектура,
вътрешното разпределение на помещенията в сградата, типът и видът на
остъклените елементи в сградата или “Пасивен слънчев дизайн”. В рамките на
този метод попадат и някои специфични технически и конструктивни решения,
като Стена на Тромб, използване на строителни елементи –“топлинна маса”,
слънчеви керемиди и други.
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Активен метод – Активният метод за усвояване енергията на слънцето е
свързан с използването на енергопреобразуващи съоръжения за производство
на в топлинна, студува и електрическа енергия и “светлина”.
2. Активни системи за производство на топлинна енергия
Технологичното развитие, през последните години, на системите за
преобразуване на слънчевата енергия в топлинна енергия и пазарните условия
наложиха, няколко съоръжения, които намират приложение, основно в бита и в
сектор услуги. Такива съоръжения са:
- Системи които използват слънчеви колектори;
- Системи с концентриране на светлина;
- Производството на електрическа енергия от слънчева енергия се
основава на принципа на фотоволтаичния ефект.
Тука ще бъде разгледана първия тип инсталации. Слънчевите топлинни
инсталации са добре разработен възобновяем енергиен източник и са едни от
икономически най-ефективните системи за възобновяема енергия, които могат
да бъдат инсталирани в жилищни сгради. Те са широко използвани в много
страни по света. Най-често те се използват за получаване на ниско
температурна вода, която да се използва ефективно в малките и средни
домакинства.
Компановката на системите
зависи от климата на района и
от предназначението им. За
територията на Република
България
елементите
на
слънчевата
система
са
следните: слънчев колектор
(един или няколко), бойлер за
топла
вода
(акумулатор),
топлообменник, допълнителен
източник
на
топлина,
регулиращи устройства.
Фиг.1.
Плоските слънчеви колектори (фиг.2) са най-разпространени в системите за
добив на топла вода в домакинствата. Те могат да затоплят флуид до
температура около 820С и имат КПД между 40% и 80%.
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Всички предлагани на пазара плоски колектори
се състоят от топлопроводящ листов материал с
интегрирани тръби (абсорбер), челно покритие от
стъкло и топлоизолация на долните и страничните
стени.Тези компоненти са монтирани в лека
рамкова конструкция (Колекторът функционира
на принципа, при който късовълновите слънчеви
лъчи проникват през стъклото и при попадането в
колектора се превръщат в дълговълново лъчение
(топлина), която само частично може да се излъчи
навън. Затова основната част на всеки колектор е
абсорберът. Абсорбираното излъчване произвежда
топлина, която се предава на топлопреносните
тръби в ламаринените платна на колектора.
Фиг.2.
В тръбите тече топлопреносна течност, която поема топлината.
Повърхностното покритие на абсорбера има много важно значение за
параметрите на слънчевия колектор. То трябва да отговаря на следните
условия:
да поглъща възможно най-пълно широкия спектър на слънчевото лъчение;
- да има минимално собствено излъчване;
да бъде устойчиво на високи температури;
да има голяма трайност.
Тези изисквания се удовлетворяват технологично от селективни поглъщащи
покрития, чрез които се намаляват загубите от излъчване с 10-15 % в сравнение
с обикновените черни абсорбери които се произвеждат с неселективно
покритие
Най – важните параметри на слънчевите колектори са коефициент на
полезно действие, мощност на колектора, абсорбирана слънчева радиация,
топлинни загуби и други. На фиг. 3. са показани типични стойности на
изменението на коефициента на полезно действие на четири вида слънчеви
колектори – вакумен, плосък, открит и пластмасов.
За да се добие от колектора полезна енергия, чрез слънчевия циркулационен
кръг трябва да се отведе топлина. За изчисленията е необходимо да са известни
стойностите на топлопреносната течност – специфична плътност ρ и
специфичния топлинен капацитет Сρ. След определяне на: температурата на
входа Те, температура на изхода Та и обемен поток V л/час, може да се изчисли
топлинната мощност на колектора. Когато тази топлопроизводителност се
наблюдава в определен период от време, се получава съответният топлинен
добив на колектора. Ако се изчисли съотношението на топлинния добив на
колектора към слънчевото облъчване през това време, се получава К.П.Д.на
колектора за съответния период.
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Фиг.3.
Ае - абсорбираща повърхност, м2
ρ – специфична плътност, кг/л
Сρ – специфичен топлинен капацитет, Wh/(kg.K)
Добив на топлина през интервал от време Δt :
Qкол = Δt . V . ρ . Сρ . ( Та - Те )
Соларно облъчване през интервал от време Δt:
Нкол = Δt . Ае . Еg / Wh= h . m2 . W/m2
К.П.Д.на колектора спрямо падналата слънчева енергия през интервал от
време Δt:

С мощта на тези величини могат да се определят както температурната
разлика ΔТ, така също и обемният поток V, които са от голямо значение за
практическото използване на инсталацията. Оптималната температурна разлика
би трябвало да бъде приблизително 5-10 0С, а обемният поток в колекторния
кръг 30 до 50 л/м2.
3. Експериментална инсталация
Експерименталната инсталация се намира на покрива на кооперация в ж.к.
Малинова долина в град София. Тя притежава следното оборудване с
технически данни:
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- Колектори: Два колектора тип SUNSYSTEM Select със селективното
покритие „eta plus“. Обща площ на колекторите е 5,4m2 или по 2,7 m2 всеки.
(фиг.4).
- Бойлер(фиг. 5): 200 литров боилер нa SunSistems с две серпентини.
- Помпена група (фиг.6 ): Помпената група включва помпа WIlo StarRSB 25/4 с производителност 3 м3/h и мощност 40W, диференциален
терморегулатор и разширителен съд.

Фиг.4.
Фиг.5.
Схема на инсталацията с местата на монтираните сензори за измерване на
температура е показана на фиг. 7.

Фиг. 7.

Фиг. 6.
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Легенда:
ТС1- температура на външният въздух
ТС2- температура на входящата вода в колекторите
ТС3- температура между двата колектора в долният край
ТС4 - температура между двата колектора в горният край
ТС5 - температура на изхода на колекторите
ТС6 – температура на входа на серпентината
ТС7 – температура на изхода на серпентината
ТС8 – температура на входящата студена вода на бойлера
ТС9 – температура на изходящата топла вода на бойлера
ТС10 – температура на бойлера
СС – сензор за измерване на слънчевата радиация
СП – сензор следящ работата на помпата
ВО – водомер
Измерването на температурата в горните точки се извършваше със сензора
DS18B20. Той е цифров термометър в чип с 12-bit резолюция. Термометъра е
предназначен за температурен диапазон от -55 °С до 125 °С и е с точност до ±
0,5 °С в интервала от -10 ° С до +85 ° C. Всеки DS18B20 има уникален 64-bit
сериен код, който позволява множество DS18B20 да се включат магистрално по
един проводник.
За измерване на слънчевата радиация се използваше единият канал на
фотосензора TSL2561.
Измерването на температурата и записването на данните се извършваше на
всеки 15 секунди със стандартна програма предлагана на сайта на
производителя на сензорите.

Фиг. 8.
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4. Резултати от измерванията
На фиг. 8, 9 и 10 са показапи част от измерените стойности за времето от 4
– 28 септември 2010 г. Събраните данни са около есенното равноденствие с
оглед да се направят обобщения за годишната консумация на енергия.

Фиг. 9.

Фиг. 10.
Падналата слънчева радиация за деня е 23,49 кWh.
Добитата енергия от колектора за деня е: 15,43 кWh,
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Отдадената енергия от серпентината на бойлера е: 15,25 кWh.
К.П.Д. на колектора е: 0,66.
Акумулираната енергия в бойлера за деня е 7,61 кWh.
Консумираната енергия под форма на топла вода от бойлера е 5,28 кWh.
Тези крайни резултати са вследствие на измерванията направени от 1 - 22
септември 2010г.
5. Оценка на резултатите от измерванията
Цена на инсталацията - 4000 лева.
Цена на 1 kWh - 0,17 лв.
Акумулирана енергия в бойлера 7,65 кWh/ден
Добитата енергия за една година е 472 лева.
Инвестицията се откупува за 8.5 години.
Консумираната енергия от потребителя 5,28 кWh/ден
Добитата енергия за една година е 327 лева.
Инвестицията се откупува за 12 години.
6. Заключение
Забелязва се, че бойлера не може да акумулира цялата енергия от
колекторите. Препоръчва се или да се монтира бойлер с по-голям обем, или да
се монтират технически средства за по-доброто акумулиране на енергия в
същият обем.
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИЯ ПОТЕНЦИАЛ
ПРИ ЧЕСТОТНО РЕГУЛИРУЕМИ АСИНХРОННИ
ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ НА ПОМПИ ПРИ РАБОТА КЪМ
ОТВОРЕНИ СИСТЕМИ С ПОЛОЖИТЕЛЕН ГЕОДЕЗИЧЕН
НАПОР
Пенчо Владимиров, Валентина Кочевска, Васил Кочевски
Резюме: Разработени са методика, алгоритми и математически
модели за определяне на функцията на загубите и консумираните мощност и
енергия от нерегулируем и честотно регулиран асинхронен двигател,
задвижващ центробежна помпа при работа към отворени системи с
положителен геодезичен напор. Изследвани са измененията на
характеристиките на помпата и на асинхронния двигател при работа
съгласно подредената диаграма на дебита на водоснабдителна система за
населено място и е определен енергоспестяващ потенциал при използване на
честотно регулируемо асинхронни електрозадвижване на центробежна помпа
при работа към отворени системи с положителен геодезичен напор.
ESTIMATION OF THE ENERGY EFFICIENCY POTENTIAL IN
FREQUENCY CONTROLLED ASYNCRONOUS DRIVES OPERATED
WITH PUMPS IN CASE OF WORK WITH OPEN SYSTEMS WITH
POSITIVE GEODESIC PRESSURE
Pencho Vladimirov, Valentina Kocheevska, Vasil Kochevski
Abstract: Worked out are methods, algorithms and mathematical models for
definition of the function of losses and consumed power of non-regulated and
frequency regulated asynchronous motor, operating centrifugal pump in works to
open systems with positive geodesic pressure. Researched are the changes of the
characteristics of the pump and the asynchronous motor in work according the
arranged diagram of the capacity of the water supplying system of a city and is
defined the energy saving potential in use of frequency regulated asynchronous
motors operation with a centrifugal pump in case of work to open systems with
positive geodesic pressure.
1. Въведение
Програмата „Motor Challenge” е създадена по инициатива на Европейската
комисия (ЕК), целяща да подпомогне промишлените предприятия в
повишаване на енергийната ефективност на техните задвижвани с
електродвигатели системи.
Задвижваните с електродвигатели системи консумират приблизително 65 %
от електричеството, консумирано от индустрията на ЕС. [1]
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Подобрението на индустриалните двигателни системи в Европа (ЕС-25)
може да доведе до годишно спестяване от 202 млр. кWh на енергийна
консумация [1,2,3].Това може да елиминира нуждата от допълнителни 45 GW
генериращи мощности капацитет на Европейската енергийна система (ЕЕС).
Това е еквивалентно на : 45 ядрени централи ( 1000 MW); 130 централи за
твърдо гориво (350 MW); 202 млрд. кWh е еквивалент на пет пъти
производството на вятърни електроцентрали в Европа (ЕС -25) през 2003 г. (5 х
40 млрд. кWh)
Проучванията показват, че най-големи консуматори на произвежданата в
света електроенергия са електродвигателите, които в по-голямата си част са
асинхронни. Установено е, че около 55 % от трифазните асинхронни двиатели
се изоползват за задвижване на помпи и вентилатори.
Хидравличният институт, Europump и американското Министерство на
енергетиката са разработили инструмент, наречен Pump Life Cycle Costs разходи за цикъла на живот на помпата. Инструментът е предназначен да
помогне на компаниите в минимализирането на загубите и максимизирането на
енергийната ефективност в различни системи, включително и помпени системи.
Изследванията на Grundfos показват, че разходите за енергия представляват
90 %,първоначалните разходи за покупка представляват от 5 % до 8 % и
разходите за поддръжка представляват от 2 % до 5 % от разходите за цикъла на
живот [4].
От гореизложеното се вижда, че най големи икономии на енергия и средства
могат да се постигнат като се намалят разходите за енергия от разходите за
цикъла на живот. Практиката показва, че най-ефективният начин за намаляване
на разходите за енергия е използването на помпи с регулиране на ъгловата
скорост.
Цел на настоящата работа е да се разработят методика, алгоритми и модели
за определяне на функцията на загубите и консумираните мощност и енергия от
нерегулируем и честотно регулиран асинхронни двигатели, задвижващи
центробежна помпа при работа към отворени системи с положителен
геодезичен напор.
2. Същинска част
Работни характеристики и съвместна работа на центробежни помпи
Работни характеристики на центробежните помпи са зависимостите на
напора Н, необходимата мощност на вала Р2 и коефициента на полезно
действие η от дебита Q при постоянни ъглова скорост ω и диаметър на
работното колело D.
Характеристиките Н = f(Q) на центробежните помпи в границите на
препоръчваните дебити се описват с израза [5]:
(1)
Н = Н0 − к р ⋅Q2 ,
където: Но - фиктивният напор при нулев дебит ; кр - фиктивното
хидравлическо съпротивление на помпата.
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Понякога тези параметри се дават в каталозите на фирмите –
производителки.
При необходимост фиктивните параметри могат да бъдат определени по
каталожните или експерименталните характеристики на помпите. За целта
трябва да се определят координатите на две точки от работната част на
напорната характеристика. На първата точка съответстват напор Н1 и дебит Q1,
а за втората точка е удобно да се избират номинален напор Нн и номинален
дебит Qн . За фиктивните параметри при нулев дебит се получава:
(2)
(3)

кр =

Н1 − Н н
;
Qн2 − Q12

Н 0 = Н 1 + К р ⋅ Q12 .

Механичната мощност Р2 на вала на помпата се определя от израза:
(4)

Р2 =

Q ⋅ H ⋅γ ⋅ g
η п ⋅η пр

,

където: Q [m3/s] – производителност (дебит) на помпата; Н [m] – общ напор
на помпата; γ [кg/m3] е специфичната плътност на течността; g= 9,81 m/s2 земно ускорение; ηп и ηпр - к.п.д. на помпата и на предавката.
Характеристиката на системата дава зависимостта между дебита Q и
напорът Н в системата. Характеристиката на системата зависи от вида на
системата, която се разглежда. Използваните системи могат да се разделят на
два вида: затворени и отворени системи.
Отворените системи са тези, при които помпата се използва за пренасяне
на течност от една точка до друга, например водоснабдителни системи,
напоителни системи и системи на производствените процеси. В такива системи
помпата трябва да преодолява геодезичния напор на течността НГ и загубите от
триене в тръбите и другите компоненти на системата.
Различаваме два типа отворени системи:
- отворени системи където общият необходим геодезичен напор е
положителен;
- отворени системи където общият необходим геодезичен напор е
отрицателен.
Тъй като значителен енергоспестяващ потенциал се получава при
отворените системи с положителен геодезичен напор ще бъдат изследвани само
те.
Отворена система с положителен геодезичен напор
Помпата трябва да пренася вода от смукателния резервоар до нагнетателния
резервоар. На първо място помпата трябва да осигури напор, по-висок от
геодезичния напор НГ на водата. На втора място помпата трябва да осигури
напор НД , който да преодолее общите загуби от триене между двата резервоара
в тръбите, вентилите, фитингите и др. Загубите на напор зависят от сумата на
дебита.
Характеристиката на отворена система с положителен геодезичен напор се
описва с израза:
(5)
Н с = Н ст + к d ⋅ Q 2 = Н ст + Н Д ,
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където: Нг = hН±h3 е геодезичният напор;
Нст = Нг +

р 2 − р1
е статичният напор;
γ ⋅g

h3 [m] – височина на засмукване и hН [m] – височина на нагнетяване,
отнесени към центъра на на работното колело на помпата;
р1 [Ра] – налягане в смукателния резервоар;
р2 [Ра] – налягане в нагнетателния резервоар;
Нд е динамичният напор, отчитащ хидравличните загуби в тръбопроводната
система
В зависимост от разликата във височините и наляганията на резервоарите и
загубите от триене в тръбите и другите компоненти на системата са възможни
различни съотношения между статичния Нст и динамичния Нд напори. В
зависимост от това характеристикита на системите се разделят на два вида: с
преобладаващ статичен напор и с преобладаващ динамичен напор.
Ако върху фигурата, на която е нанесена характеристиката на системата се
нанесе в същия мащаб и характеристиката Н=f(Q) на помпата, пресечената
точка А на двете характеристики представлява т.нар. работна точка на
помпената уредба [6]. Тя определя единствения дебит QА при който напорът на
помпата и необходимият напор за изкачване на течността са равни, т.е. в точка
А се удовлетворяват условията за материален и енергиен баланс на помпената
уредба (Q=Qс = QА Н= Нс = НА). Поради това режимът на работа на помпата,
определен от точка А, е установен .
Най-важният параметър на помпата се явява нейният к.п.д.. Номинален
режим на помпата се счита този, при който тя има максимален к.п.д. ηпн – това
отговаря на точката от характеристиката с номинален дебит Qн и номинален
напор Нн [6]. Другите стойности за к.п.д. ηп на помпата при номинална скорост
на въртене се дават обикновено във вид на опитни криви в каталозите за помпи.
При избора на помпа за дадено приложение е важно да се избере такава, при
която работната точка е в диапазона на висок к.п.д. на помпата. В противен
случай консумацията на мощност от помпата е ненужно висока.
Въпреки това, понякога не е възможно да се избере помпа, която съответства
на оптималната работна точка, тъй като изискванията на системата се променят
или характеристиката на системата се променя с течение на времето. Ето защо
може да бъде необходимо да се регулира работата на помпата, така че тя да
отговаря на променящите се изисквания на системата.
Под регулиране на центробежна помпа се разбира изменението на
характеристиката на помпата или на помпената уредба с цел да се получи
желаният дебит. При регулирането се изменя местоположението на работната
точка на помпената уредба, с което се променят дебитът и напорът на помпата.
Методът за регулиране на характеристиките на центробежните помпи чрез
изменение на скоростта на въртене на помпата е несъмнено най-ефективният
начин за регулиране работата на помпата, изложена на променливи дебитни
изисквания. За това по-нататъшните изследвания ще се извършват само за този
метод за регулиране характеристиките на помпите.
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При работа на центробежните помпи в отворени системи с положителен
геодезичен напор известните зависимости за съотношенията между
параметрите на центробежните помпи [6] не могат да се използват, тъй като
работните параметри на помпата зависят не само от нейната характеристика, но
така също и от характеристиката на системата, в която те работят.
Напорната характеристика на центробежната помпа при променлива
ъглова скорост е:
ω
Н = Н 0 
 ωн

(6)

2


 − к р⋅ Q 2 .


В [5] е показано, че превишението на напора в една от причините за
увеличаване на загубите на енергия в помпените уредби. За да не се увеличават
загубите на енергия трябва да се поддържат такива ъглови скорости на
помпата, при които в координатната система Q-Н геометричното място на
нейните работни точки би лежало на характеристиката на системата.
От съвместното решаване на характеристиката на
помпата (6) и
характеристиката на системата (5) спрямо величината Q се получава
зависимостта на изменение на дебита Q на помпата от нейната ъглова скорост.
Приемайки за базови величини Qн , Нн , ωн, Рн и ηн се получават
величините в относителни единици (о.е)
(7) Q * =

Q
Н
Н* =
Нн
Qк

ω* =

ω
ωн

Р* =

Р
Рн

η* =

η
.
ηн

Тогава уравнението за Q ∗ се получава във вида:
*
Н ст
Н 0*
.
*
Н ст
1− *
Н0

ω *2 −

(8)

Q* =

По аналогичен начин се получава зависимостта за изменение на напора Н*,
развиван от помпата, от нейната ъглова скорост:
(9)

(

∗
∗
+ 1 − Н ст
Н ∗ = Н ст

)

∗
 ∗2 Н ст
ω − ∗
Н0

⋅
Н∗
 1 − ст∗

Н0





 .




От съвместното решаване на уравненията на напорната характеристика на
помпата (6) и на системата (5) спрямо ъгловата скорост ω, се получават
ъгловите скорости на работните точки на помпата върху характеристиката на
системата:
(10)

ω∗ =

∗
*
 Н ст
Н ст

+
1
−
Н 0∗ 
Н 0*

 *2
.Q .


Работата на помпата с ъгловата скорост, определяна от уравнение (10),
осигурява поддържането на минималните стойности на напора на изхода на
помпената уредба за целия диапазон на изменение на дебита. Поради липсата
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на привишение на напор консумацията на енергия от помпената уредба се
намалява до възможния минимум.
Измененията на к.п.д. в зависимост от ъгловата скорост на помпата се
определя с използване на формулата на Муди, преобразувана за помпи [5].
След известни преобразования се получава [5]:
ηп = 1 −

(11)

1 − η пн

(ω )

∗ 0 , 36

.

където ηпн е номиналният к.п.д. на помпата, а

ω∗ =

ω
ωн

е ъгловата скорост

на помпата в относителни единици.
С използване на изразите (8), (9) и (11) и замествайки със стойностите за
Q, Н и η се получават зависимосттите за определяне на механическата
мощност Р2 в относителни единици на вала на помпата при изменение на
ъгловата скорост за различни стойности на Нст*/Н0*:
(12)

Р2
Q∗ ⋅ H ∗
.
Р =
=
Р2 н
η∗
∗
2

Следващата важна характеристика на помпата е механичната й
характеристика, т.е зависимостта на съпротивителния момент Мс от ъгловата
скорост ω. От вида на механическата характеристика зависят енергийните
показатели на електрозадвижването – загубите в електрозадвижването и
неговият к.п.д.
Замествайки с израза за Р2 получаваме съпротивителния момент Мс на
помпата чрез нейните работни параметри в относителни единици:
(13)

М с* =

Q* ⋅ Н *
.
η п* ⋅ ω *

Получените
характеристики
показват,
че
само
при
Нст=0
съпротивителният момент Мс е пропорционален на квадрата на ъгловата
скорост. За останалите графики зависимостта на Мс* от ω* толкова повече се
различава от квадратната парабола, колкото по-голямо е отношението

∗
Н ст
.
Н 0∗

Това ни дава основание да представим израза за привеждане на момента в
по-общ вид [5]:
к

(14)

М с1  ω1 
=  ,
М с 2  ω 2 

където степенният показател к= 2÷6.
По-малките стойности за к се отнасят за единични помпи, работещи без
статичен напор, а по-големите – за помпи, работещи с голям статичен напор. За
помпите във водоснабдителни и канализационни системи к =3÷6 [5]
Определяне на загубите при честотно управление на асинхронни
електрозадвижвания на центробежни помпи
По важните предимства на честотното управление пред останалите методи
за управление на асинхронни електродвигатели са разгледани в [8].
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За определяне на загубите в асинхронна машина (АМ) при динамични и
установени режими е удобно да се използва функцията на загубите [7].
Методика, алгоритми и математически модели за определяне на функцията на
загубите на АМ при динамични и установени режими в реално време с
използване на диференциалните уравнения за изобразяващите вектори е
разработена в [7].
Загубите в АМ при динамични и установени режими се определят с
функцията на загубите [7]
(15)
Σp = p ел1 + p с1 + p ел 2 + p мех + p доп
където: pел1, pел2 – електрически загуби в активните съпротивления,
съответно на намотките на статора и на ротора; pc1 – загубите в стоманата на
статора; pмех – механични загуби; pдоп – допълнителни загуби.
След заместване във функцията на загубите на изразите за съставките pел1,
pел2 и pдоп се получава
3
3
(16)
Σ p = R s i s2 + R r i r2 + p с1 + p мех + R доп i s2 ,
2

2

където: Rs, Rr са активни съпротивления, съответно на фаза от статора и
ротора; Rдоп. – е еквивалентно активно съпротивление, отчитащо
допълнителните загуби при номинален ток isн.
За да можем да използваме моделите за определяне на pел1, pел2 и pc1 при
честотно регулиране е необходимо да ги преобразуваме така, че да се отчитат
измененията им, при измененията на захранващите напрежения и честоти и на
характера и големината на статичния съпротивителен момент.За целта е
удобно променящите се величини да се представят като кратности спрямо
номиналните им стойности:
(17)

kU =

US
f
M
, kf = S , m = S .
U SN
f SN
M SN

Приемаме, че при различни по големина натоварвания, моменти и
скорости работим в линейната част на механичната характеристика и
хлъзганията, при които ще работи електродвигателят ще определяме от израза:
s = sN .

(18)

M
,
MN

където: MN, sN – са номиналните момент и хлъзгане; M, s – текущите
стойности за момента и хлъзгането.
За центробежни помпи, работещи със статичен напор, трябва да се спазва
по-сложното съотношение [5]:
(19)

U1
f

1+

k
2

= const ,

където к е степенният показател в уравнението на механичната
характеристика на помпата.
При работа на центробежна помпа към отворена система с преобладаващ
динамичен напор тъй като статичният напор Нст = 5m е малък ще изберем к=4.
Тогава съгласно [5] законът на регулиране на захранващите напрежение и
честота е:
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Us
fs

k
1+
2

=

Us
f

=

4
1+
2
s
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U sn
Us
=const.
= const ; за номинален режим
3
f sn3
fs

За регулираните стойности на напрежението и на честотата се получава:
kU .U SN
U
= const = SN ;
3
3
k f . f SN
f SN

(21)

kU
= 1, kU = k 3f
3
kf

За съставките на загубите pел1 и pел2 получаваме:
 Rr  2

k .U .  + k 2f .x r2 
 s 

6
f

(22)

(23)
За
BN =

p ел1 =

2
SN

3
.Rs .
;
2
2
2
Rr
R




− k 2f .x s .x r + k 2f .x m2  +  Rs .k f .x r + r .k f .x s 
 Rs .
s
s


 

2
.k 2f .x s2
k 6f .U SN
3
p ел 2 = .Rг .
.
2
2
2
Rr
R




− k 2f .x s .x r + k 2f .x m2  +  Rs .k f .x r + r .k f .x s 
 Rs .
s
s


 

магнитната

индукция

при

номинален

режим

се

получава:

U SN
, а за текущата стойност на B при регулирането се получава:
4,44. f SN .wS .kWS
B=

(24)

k 32
kU .U SN
k
f
= U .B N =
.B N = k 2 f .B N .
kf
4,44.k f . f SN .wS .kWS k f

Загубите в стоманата се определят :
(25)

р С1 = к Д . р1 / 50 .(k

2

.B N )

2

f

 k f f SN
.
 50

1,3


f 
 .GCT = к Д . р1 / 50 .(B N )2 ..k 4f .. SN  .k 1f,3 .G CT = p стN . k 5f ,3

 50 

1, 3

.

При работа на центробежна помпа към отворена система с преобладаващ
статичен напор тъй като статичният напор Нст = 20 m е голям ще изберем к= 6.
Тогава съгласно [5] законът на регулиране на захранващите напрежение и
честота е:
(26)

Us
f

k
1+
2
s

=

Us Us
U sn
= 4 = constt, за номинален режим
=const.
1+3
fs
fs
f sn4

За регулираните стойности на напрежението и на честотата се получава:
kU .U SN
U
k
= const = SN
; U4 = 1, kU = k 4f
4
4
4
k f . f SN
f SN
kf

(27)

За съставките на загубите pел1 и pел2 получаваме:
 Rr  2

k .U .  + k 2f . x r2 
 s 

8
f

(28)

p ел1 =

2
SN

3
;
.Rs .
2
2
2
Rr
Rr



2
2
2 
− k f .x s .x r + k f .x m  +  Rs .k f .x r +
.k f .x s 
 Rs .
s
s
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p ел 2
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2
2
2
k 86
3
f .U SN .k f .x s
= .Rг .
.
2
2
2
Rr
R




− k 2f .x s .x r + k 2f .x m2  +  Rs .k f . x r + r .k f . x s 
 Rs .
s
s


 

За магнитната индукция при номинален режим се получава:
(30)

BN =

се получава: B =

U SN
, а за текущата стойност на B при регулирането
4,44. f SN .wS .kWS

k 4f
kU .U SN
k
= U .B N =
.BN = k 3 f .B N .
4,44.k f . f SN .wS .kWS k f
kf

Загубите в стоманата се определят :
(31)

р С1 = к Д . р1 / 50 .(k

3

f

.B N )

2

 k f f SN
.
 50

1, 3


f 
 .GCT = к Д . р1 / 50 .(B N )2 ..k 6f .. SN  .k 1f ,3 .GCT = p стN . k 7f ,3

 50 

1, 3

Както е известно, механичните загуби на АМ се определят от израза
(32)

p мех = p мех0 .(1 − s )

2

ω
= p мех 0 . r
 ωs





2

където pмех0 са механичните загуби на празен ход.
Допълнителните загуби могат да се определят от израза [7]: рдоп. = Rдоп.  is 

2

 isк 

Получени резултати
Режимите на водоснабдяване се характеризират обикновено с денонощни,
седмични, месечни и годишни графици на консумацията на вода [5]. Такива
периоди от време за повечето промишлени и битови системи за водоснабдяване
и канализация се явява техническата година с продължителност 8760 часа [5].
Подредена диаграма на дебита в относителни единици на водоснабдителна
система за населено място се състои от 5 участъка [4]:
с дебит Q 1* = 1.0 и време за работа t1 = 1,1 h; с дебит Q *2 = 0.75 и време за
работа t2 = 2,2 h; с дебит Q *3 = 0.55 и време за работа t3 = 3,3 h; с дебит Q *4 = 0.35
и време за работа t4 = 6,5 h; с дебит Q *5 = 0.12 и време за работа t1 = 10,9 h.
Ще определим загубите, консумираните мощности и енергии когато
водоснабдителната система се захранва с помпа тип NB 80-315/305 и с помпа с
регулиране на скоростта тип NBЕ 80-315/305
на фирма Grundfos [4].
Техническите данни на помпите са дебит: Qн = 32,2 l/s , напор Нн= 30,1 m, пн=
1460 min-1, номинален к.п.д. ηпн= 0,769. Действителните дебити при използване
на избраната помпа ще бъдат съответно: Q1= Q 1* .Qn = 1,0.32,2 = 32,2ls , Q2= 24,15 l/s,
Q3= 17,71 l/s, Q4= 11,27 l/s, Q5= 3,86 l/s
За параметрите на напорната характеристика на помпата получаваме:
-3
2
Q = 15l / s H1 = 33 m; Н0 = Нн + кр . Q 2к = 30,1 + 3,57.10 . (32,2) = 33,8 m
kp =

H1 − H H
33 − 30.1
=
= 3,57.10 −3
QH2 − Q12 (32,2) 2 − (15) 2

;

Н *0 =

Н 0 33,8
=
= 1,123
Н н 30,1

Работата на центробежната помпа ще се изследва при задвижването й с
асинхронен двигател тип ММG 160L-H1 техническите данни на който са [4]:
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Pн =15 кW, Uн= 380 V Iн =29 А; f1 =50 Hz; 2p=4; пн = 1460 min-1 Mн =98.1 Nm;
клас на к.п.д. IE2 – ηн = 0.91 при пълен товар; η = 0,91 при ¾ натоварване, η =
0,908 при ½ натоварване, cosφн= 0.86;

I1
= 7,5 ;
IH

Mп
2
= 2,2 ; J= 0.112 kg.m
Мн

Параметрите на заместващата схема на двигателя са определени по
изчислителна методика с използване на каталожните му данни при хлъзгане SN
= 0,0267 и имат следните стойности: Rs= 0,588 Ω ; RR = 0,662 Ω; Xs = 38,77 Ω;
XR=38,72 Ω; Xm=37,9Ω.
Загубите в изследвания електродвигател при номинален режим са:
рел.1= 554 W; рел.2= 444 W; рст.н.= 356 W; рмех= 46 W; рдоп= 84 W; ∑р= 1484
W.
Стойността на изобразяващия вектор на напрежение е:
Usn= 2 .Uф = 2..380 = 537,4 V
Ще изследваме работата на центробежната помпа към отворена система със
статичен напор Н= 5 m.
Задавайки стойности за дебитите Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 , съгласно подредената
диаграма на дебита на водоснабдителна система при използване на
центробежна помпа с регулиране на ъгловата скорост определяме съответните
напори Н1, Н2, Н3, Н4, Н5 с които помпата ще работи при работни точки върху
характеристиката на системата.
От израза за характеристиката на системата при номинални Qн и Нн :
Н н = Н ст + к d 1 .Qк2

за коефициента кd1 получаваме: кd1 =

Н н − Н ст 30,1 − 5
=
= 0,0242
Qн2
(32,2) 2 .

Табл.1. Работни характеристики на центробежна помпа и на асинхронен
двигател с регулиране на ъгловата скорост при работа към отворена система с
Нст = 5m
Q*
0,12
0,35
0,55
0,75
1,00
Q
l/s
3,86 11,27 17,71 24,15
32,2
H
m
5,36
8,07 12,59 19,11
30,1
Px
W
203
892
2187
4527
9508
ω*
0,400 0,502 0,637 0,792
1,0
ω
rad/s 61,19 76,75 97,89 121,08 152,89
ηп
0,679 0,704 0,728 0,749 0,769
P2
М
S
kf
fs
Ku
Us
рел1
рел2

W
299
267
3004
6044
N.m
4,87 16,51 30,84 49,92
0,0013 0,0075 0,0084 0,0136
0,39 0,491 0,625 0,781
Hz
19,50 24,54 31,26 39,07
0,059 0,118 0,244 0,476
V
31,88
63,6 131,2 256,0
W
3,91
9,93
27,9
85,3
W 0,0039
0,18
2,7
26,8

12364
80,87
0,022
0,995
49,76
0,985
529,4
421,1
295,2
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рст
рмах
рдоп
∑р
Р12
Рчп

W
W
W
W
W
W

2,42
7,0
0,004
13,3
312,3
319
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8,21
11,0
0,027
29,3
1296
1323

29,5
96,1
17,7
27,3
0,21
2,0
78 237,5
3082 6281,5
3145
6410

346,7
43,6
48,4
1155
13519
13795

Консумираната мощност за денонощие при използване на нерегулируеми
центробежна помпа и асинхронен двигател е пресметната на W1 = 205,4 kWh.
Консумираната мощност за денонощие при използване на регулируеми
центробежна помпа и асинхронен двигател ще бъде:
W2= Pчп1 . t1 + Pчп2 .t2 + Pчп3 . t3 + Pчп4 . t4 + Pчп5 . t5 = 13795.1,1 + 6410.2,2 +
3145.3,3 +1323.6,5 + 319.10,9 = 51,73 kWh.
Икономията на електроенергия за едно денонощие при използване на помпа
със регулиране на скоростта ще бъде:
Wесп = W1 - W2 = 205,4 – 51,73 = 153,67 kWh, а за една техническа година ще
бъде: Wеспг = 153,67. 365 = 56089,55 kWh.
Ще изследваме работата на центробежната помпа към отворена система със
статичен напор Н= 20 m.
Задавайки стойности за дебитите Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 , съгласно подредената
диаграма на дебита на водоснабдителна система при използване на
центробежна помпа с регулиране на ъгловата скорост определяме съответните
напори Н1, Н2, Н3, Н4, Н5 с които помпата ще работи при работни точки върху
характеристиката на системата.
От израза за характеристиката на системата при номинални Qн и Нн :
за коефициента кd2

Н к = Н ст + к d 2 .Qк2
Н −Н
30,1 − 20
= 9,74.10 −3
получаваме: кd2 = н 2 ст =
2
Qк
(32,2) .

Табл.2. Работни характеристики на центробежна помпа и на асинхронен
двигател с регулиране на ъгловата скорост при работа към отворена система с
Нст = 20m
Q*
0,12
0,35
0,55
0,75
1,00
Q
l/s
3,86
11,27 17,71 24,15
32,2
H
m
20,15
21,24 23,06 25,68
30,1
Px
W
763
2348
4006
6084
9508
ω*
0,773
0,801 0,746 0,906
1,0
ω
rad/s
118,2 122,46 129,34 138,52 152,89
ηп
0,747
0,750 0,755 0,761 0,769
P2
W
1021
3131
5306
7995 12364
М
N.m
8,64
25,57 41,00 57,72 80,87
S
0,00235 0,00696 0,0112 0,0157 0,022
kf
0,754
0,785 0,833 0,896 0,995
fs
Hz
37,71
39,25 41,64
44,8 49,76
Ku
0,323
0,380 0,481 0,645 0,980
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рел1
рел2
рст
рмах
рдоп
∑р
Р12
Рпч

V
W
W
W
W
W
W
W
W
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1737
31,3
0,38
45,3
26,05
0,3
103,3
1124,3
1147

204,1
43,2
4,51
60,8
28,0
0,5
137
3268
3335

258,7
72,0
18,7
93,8
31,2
1,4
217,1
5523
5636

346,4
143,0
65,2
159,7
35,8
5,6
409,3
8404
8576

526,7
416,9
292,3
343,2
43,6
47,5
1143
13507
13783

Консумираната мощност за денонощие при използване на нерегулируеми
центробежна помпа и асинхронен двигател е пресметната на W1 = 205,4 kWh.
Консумираната мощност за денонощие при използване на регулируеми
центробежна помпа и асинхронен двигател ще бъде: W2= Pчп1 . t1 + Pчп2 .t2 + Pчп3 .
t3 + Pчп4 . t4 + Pчп5 . t5 = 13783.1,1 + 8576.2,2 + 5636.3,3 + 3335.6,5 +1147.10,9 =
86,8 kWh.
Икономията на електроенергия за едно денонощие при използване на помпа
със регулиране на скоростта ще бъде: Wесп = W1 - W2 = 205,4 – 86,8 = 118,6
kWh, а за една техническа година ще бъде: Wеспг = 118,6. 365 = 43289 kWh.
3. Заключение
Изследванията
показват,
че
при
използване
на
регулируеми
електрозадвижвания на центробежни помпи се получава значителен
енергоспестяващ потенциал. Енергоспестяващия потенциал е по-голям при помалък статичен напор и по-малък при по-голям статичен напор.
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ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ
Милко Дочев
Резюме: В доклада е направен анализ на достъпните материали и
нормативни изисквания за въвеждане оценка и на етикиране на енергийната
ефективност на ръчните електроинструменти като обособен клас
електротехнически изделия.
ENERGY EFFICIENCY AND POWER
Milko Dochev
Abstract: The report provides an analysis of available materials and regulations
for implementation and evaluation of labeling the energy efficiency of manual power,
as a separate class of electrical products.
1. Въведение
Ръчните електроинструменти(РЕИ) като обособен клас електротехнически
изделия в своето многообразие по вид и приложение се произвеждат и
реализират на пазара в милиони бройки. Напр. единственият българският
производител на електронструменти - „Спарки-Елтос”АД-Ловеч има
производствен капацитет 1,2 млн. машини на година. Отделно на нашия пазар
масово навлязоха ел.инструменти както от реномирани световни фирми, така и
нискокачествени
такива
от
Далекоизточният
регион.
Ръчните
електроинструменти (РЕИ) се синтезират и произвеждат като агрегат,
включващ задвижващ еднофазен колекторен двигател(ЕКД), редуктор, работен
орган. Производството на променливотокови и постояннотокови колекторни
машини с малка мощност (до 2,5-3,0 kW) непрекъснато нараства поради
многостранното им приложение, особено в битовата и професионална техникаелектроинструменти,
миксери,
перални,
бъркалки,
кафемелачки,
прахосмукачки и пр.
Известно е , че РЕИ се задвижват основно от еднофазни серийни колекторни
електродвигатели, имащи относително висок cosφ (от порядъка на 0,9) и не
толкова висок коефициент на полезно действие (от порядъка на 0,5-0,7), който
кореспондира с тяхната ефективност и енергийни показатели. Въвеждането на
критерии, методи, средства за опоределянето и етикирането на енергийната им
ефективност е начин за отсяване на нискоефективни модели и е в съотв. с
изискванията на евронормите, които РБ трябва да спазва като член на ЕС.
Колекторните машини са сложни електротехнически устройства, изходните
показатели на които определят множество параметри от конструктивен,
технологичен, експлоатационен и енергиен характер на изделието, в което се
вграждат. Към тях се предявяват постоянно все по-високи изисквания по
отношение на технико-икономическите им и енергийни показатели, енергийната
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им ефективност, надеждност, ресурс и др. [1,2]. Задвижващият ЕКД трябва да
има ограничена маса и заедно с масата на редуктора, те не трябва да надвишават
строго определено тегло, което да позволява удобна работа, за да се намали
прекомерната физическа умора на оператора,работещ с електроинструмента.
Експлоатационните му характеристики се определят чрез въртящия момент и
специфично тегло на електринструмента. Налице са гранични условия, тъй като
нарастването на мощността на електромотора води до увеличаване на масата му,
и над определена стойност работещият ще се умори бързо.
Изискванията, на които трябва да отговарят, могат да се разделят на няколко
обобщени групи показатели от икономически, конструктивно-технологичен,
енергиен, ергономичен характер, като не съществуват точни граници между тях
и те взаимно са свързани се допълват. Достигането едновременно на найдобрите стойности на тези показатели е практически невъзможно. Затова се
избират предварително множества от показатели, изразени чрез функционални
зависимости, на които се търси оптимално решение по зададени критерии. Този
подход е приложим най вече в началните етапи на разработката на двигателите.
Непрекъснатото нарастване на горивата и суровините на световният
енергиен пазар, въведените европейски изисквания за нарастване на делът на
т.н. ”зелена електроенергия” и повишените екологични изисквания поставят
пред производителите на електротехнически продукти условия за подобряване
на техните енергийни показатели с оглед намаляване на електропотреблението
им при тяхната експлоатация, като основно това рефлектира в намаляване на
загубите в тях и респ. нарастване на к.п.д. на продуктите.
Доскоро при избора на оборудване, машини, съоръжения, вкл. и
електроинструменти, най-често цената, условията за финансиране и други
подобни въпроси се считаха за важни фактори, докато потреблението на
енергия на закупеното оборудване, ниво на ефективност, потреблението им на
енергия и на всички други критерии за енергийна ефективност, имаха по-нисък
приоритет. Въвеждането на оборудване на потребителите най-вече се
концентрираше върху намаляване на производствените разходи, докато на
потреблението на енергия се отделяше по-малко внимание. С оскъпяването на
цената на енергията тя обаче се превърна в един от решаващите фактори за
оценка на производствените разходи. Рационалното производство наложи
залагането на такива технически показатели още в процеса на конструктивнотехнологичните разработки на електроизделията, постигащи рационализиране
на потреблението на всички видове енергия, които се използват в
промишлеността. Съответно, нивото на енергийна ефективност на машина,
устройство или инструмент се превръща във важен критерий при избора на
оборудване. Това обуславя необходимостта от нормативни изисквания и
директиви за систематизиране и синхронизиране на тези изисквания.
2. Същинска част
2.1. Основни нормативни документи
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Целта за енергийна ефективност(ЕЕ) на ЕС беше поставена в стратегията
"Европа 2020", за да бъдат съкратени въглеродните емисии и да се намали
енергийният внос. В момента той се равнява на около 270 млрд. евро годишно
за петрол и 40 млрд. евро за газ на година. За момента изглежда невъзможно ЕС
да постигне целта си, като се очаква да увеличи енергийната ефективност само
с 9% до 2020 г.
Основните нормативни документи относно ЕЕ за енергийни съоръжения и
оборудване могат да се обособят в 2 групи:
а)Национални;
б)Общи за ЕС;
Към първата група основните закони и наредби са :
- Закон за енергийната ефективност; Закон за възобновяемите и
алтернативните енергийни източници и биогоривата ; Закон за енергетиката ;
ПМС № 140 /17,05,2011г.за приемане на Наредба за изискванията за
етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с
енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други
ресурси;
Към втората група основните закони и наредби са:
- Директива 2010/30/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 19 май 2010 година относно посочването на консумацията на енергия и на
други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в
стандартна информация за продуктите;
- Директива 92/75/ЕИО на Съвета от 22 септември 1992 г. относно посочване
на консумацията на енергия и други ресурси от домакински уреди в етикети и
стандартна информация, свързана с продуктите
- Directive 2009/127/EC amending Directive 2006/42/EC with regard to
machinery for pesticide application [2009-11;
-Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May
2006 on machinery, and amending;
- Directive 95/16/EC Modificati:Regulation (EC) N° 569/2009 - adaptation to the
regulatory procedure with scrutiny [2009-07-18 OJ L 188/14];
Икономическият потенциал за повишаване на енергийната ефективност при
електроинструментите е голям. Използуването на този потенциал ще доведе до
повишававане сигурността на енергийните доставки, както и до намаляване на
разходите за производство. В страните от ЕО енергийната ефективност е от
основно значение, докато в новите страни – членки, пазарният дял на
енергийно-ефективни електротехнически изделия е все още малък.
Една досега неизползувана възможност у нас за разумно пестене на енергия
е въвеждането на стандарти за енергийна ефективност на консуматорите на
енергия в бита и обществения сектор и съответно "етикетиране" на тяхната
енергийна ефективност.
За първи път стандарт за битови електрически уреди бе въведен през 1977 г.
в Калифорния, като понастоящем в САЩ вече са регламентирани около 80% от
всички консуматори на енергия в бита и 60 % в търговския сектор.Подобна
дейност последва в Австралия, Канада, Корея, Япония, Европейския Съюз,
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Иран, Китай, Мексико, Филипините, някои Източно Европейски страни, Русия,
Израел, Тайван, Тайланд и др.
Европейският Съюз започна разработването на собствена политика за
стандартизиране и етикетиране на енергийната ефективност на консуматорите
на енергия в жилищния и търговския сектори през 1992 г., когато бе
предложена рамкова Директива за етикетиране (92/72/ЕЕС). Веднага след това
последваха Директивите за етикетиране на хладилници и фризери (94/2/ЕС),
перални (95/12/ЕС), сушилни на пране (96/57/ЕС), миячни машини (97/1 7/ЕС).
Включването на българската икономика в ЕС изисква адекватни мерки за
формирането й като икономика, способна да устои на конкурентния натиск,
свързан с присъединяването на Република България към Европейския
съюз.Конкурентният пазар изисква високо качество. Българският бизнес е
изправен пред предизвикателството да удовлетворява все по-високите
изисквания на клиентите по отношение на качеството на продуктите и
услугите. В областта на електроинструментите тепърва предстои приемането на
директиви за енергийна ефективност.
2.2.Съвременни тенденции при производството на РЕИ:
Направеният анализ[3] очертава следните тенденции в развитието на РЕИ:
а. В конструктивно-технологична насока:
по-малко тегло и по-голяма специфична мощност;
по-висока производителност;
по-голям комфорт на работа чрез пригаждане за работа с лява и дясна
ръка;
по-сигурна работа чрез плавно развъртане, намаляване на шума и
вибрациите и въвеждането на вградени предпазни средства;
подобрена ергономичност и функционалност;
въвеждане на нови технологии и съвременни материали в
производството на ел.двигатели, механични детайли, корпусни
детайли и акумулаторни елементи;
унификация на възли и детайли.
б .В номенклатурно-маркетингова насока:
-разширяване гамата на тясно специализираните инструменти и
приставки,в т.ч.винтозатягащи , пресови и винтонарезни машини;
-развиване на паралелно производство на аксесоари и комплектовки;
-постепенно “интелектуализиране” на РЕИ чрез насищането им с
диагностични възли и модули,напр.индикация за подмяна на четки,за
топлинно претоварване,за намален ресурс на намотки,лагери и др.
-съоръжаване на профи–сериите със собствен само-диагностичен
модул, тестващ, запомнящ, анализиращ и сигнализиращ за достигане
на предаварийно или предремонтно състояние на машината.
-сегментиране на производството по еднаквост и сходимост на
детайли,възли и модели.
-обособяване на производствени звена
за унифицирани възли и
детайли-ел.двигатели-комплект; зъбни колела и двойки, механични
ротационни детайли и др.; пластмасови детайли;ляти детайли и др.
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-ре-дизайн на утвърдени модели и предлагането им на нови пазари.
-интегриране и кооперирано производство с редица водещи фирми от
азиатския регион,в.т.ч.Китай,Малайзия и Сингапур.
2.3. Енергийна ефективност при електроинструментите:
2.3.1 .Енергийни показатели:
В табл.1 са показани най важните енергийни показатели при
електроинструментите: консумираната от тях мощност Р1, к.п.д.η, факторът на
мощността сos φ .
Табл.1.
Консумирана мощност Р1: W
150, 300, 350, 500, 600, 750, 850, 900,
1050, 1200, 1400, 2000, 2100, 2300, 2500
К.п.д., η
0.6-0.7
Cosφ
0.9-0.95
Анализът на гамата мощности и енергийни показатели, както и направеният
от автора обстоен обзор на фирменото производство, продуктовата гама и
стратегия, вътрешният и външен пазар и маркетинговата стратегия при
производството на електроинструменти [4] позволява да се очертаят и
набележат основни насоки и аспекти в дейностите по повишаване на
енергийната ефективност при тяхното производство и експлоатация.
2.3.2. Количествени показатели за определяне на ЕЕ при РЕИ:
В областта на ръчните автоматизирани инструменти са наложили 3 вида
задвижвания, формиращи три класа електроинструменти:
-задвижвани чрез еднофазни колекторни електродвигатели , захранвани с
напрежение със стандартна честота f=50Hz.
-задвижвани чрез трифазни асинхронни двигатели, захранвани с напрежение
с повишена честота f=200Hz или f=300Hz.
-задвижвани чрез пневматични двигатели на сгъстен въздух.
Енергийната ефективност [] представлява отношението на ефективно
потребената енергия EEF към общо потребената енергия EU :
(1)
η = EEF / EU , където:
* За електроинструменти, захранвани с напрежение със стандартна честота
f=50Hz имаме:.
(2)
EEF = P.e (kWh/ден) – средно ефективната енергия за ден
P (kWh )- Консумираната мощност на един ел. инструмент за
ден
е (ч./ден) –ефективната работа за ден
* За пневматични ръчни инструменти зависимостите са следните:
(3)
EU= ERH + EPH (kWh/ден), където:
(4)
ERH = PK·TRH (kWh/ден) – консумираната енергия от компресора
PK (kW) – полезната мощност на компресора
TRH (h/ден) –времето на работа на компресора
(5)
EPH=POK ·TPH (kWh/ден) – консумираната енергия на пр.ход от
компресора
POК= 0,25 PK (kW) – мощност на пр.ход от компресора
-
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TPH (h/ден) – времето за пр.ход на компресора
* За електроинструменти, задвижвани чрез трифазни асинхронни
двигатели, захранвани с напрежение с повишена честота f=200Hz или f=300Hz:
(6)
EU = EEF + ERH + EPH (kWh/ден) – общо консумирана енергия,
където:
ERH=EEF /(ηA ·ηG ) (kWh/day) – загуба на енергия в генератора,
захранващ ел. инструмента с напрежение с повишена честота
ηA = 0,7 – к.п.д. на ел.инструмента
ηG = 0,85 – к.п.д. на генератора,
EPH =POG ·TOG (kWh/ден) –загуба на енергия по време на пр. ход на
генератора
POG = 0,2 PG (kW) – загуби на пр.ход на генератора
PG (kW) – мощност на генератора
TOG = t – Trg (h/day) – време на пр. ход на генератора
t (h/ден) – общо(тотално) време на работа
2.3.3. Основни насоки за намаляване на енергоемкостта и повишаване на
енергийната ефективност при РЕИ:
Производствено-организационни:
- Намалявяне на енергоемкостта на производствените машини и оборудване
и оптимизация на производствените мощности -води до намаляване на
себестойността на изделията и потребяваната енергия-/електрическа и топлинна
/ при производството им.
- Цялостен реинженеринг и обновяване на продуктовата гама , нови
ергономични форми.
- Конструктивно-технологични:
- Оптимизация на конструкцията на задвижващите двигатели-води до
намаляване на специфичната мощност/мощност на единица тегло/
- оптимизация на охлаждащия възел/вентилатор/-води до намаляване на
загубите от триене във флуида и косвено нарастване на кпд.
- оптимизация на преводния механизъм/редуктор/ и използване на антифрикционни добавки.
- Прилагане на синтеровани детайли- с възможност за самосмазване и
последващо нарастване на кпд.
- Прилагане на съвременни материали за активните части на двигателя електротехнически стомани с намалени специфични загуби, бобинажни
проводници и изолация от по-висок топлинен клас-води до намаляване на
отделните компоненти на загубите и нарастване на енергийния фактор.
- Вграждане на електронни схеми за плавен пуск, токоограничаване, защити
и индикации при претоварване и електронно регулиране на оборотите и
поддържане на подходящ режим с оглед намаляване на консумираната
ел.енергия.
- Ефективна експлоатация и поддръжка:
- Периодична профилактика –почистване от прах и замърсявания, особенно
на охлаждащите възли и повърхности,подмяна на елементи с изтекъл
ресурс/лагери,четки и др./, смяна на грес, смазки и компаунди и уплътнения.
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- Компетентен избор на инструмент по тип, мощност и режим, според
конкретната работа.
- Оценка и приложимост на енергоефективни мерки
Приложимостта на определени мерки и степента на икономии, до които те
водят, е многофакторен процес и те трябва да се оценят и приложат от
достатъчно квалифициран екип. В табл.2 са представени възможни мерки,
водещи до значителни енергоспестявания, а самата таблица е основа за позадълбочени анализи.
- Енергоефективни мерки и иновации, приложими в РЕИ(табл.2)
Табл.2.
Мярка

Очакван
потенциал
икономия,%
Оптимизация на конструкция, охл.с-ма, редуктори др,
10%
Прилагане на съвременни констр.м-ли
5-10%
Подобрена вентилация и охлаждане
5-8%
Вграждане на електронни схеми с оглед намаляване на 10-15%
консумираната енергия
Други мерки- патентни новости, иновационни технологии и До 10%
др.

за

Анализът на литературните източници[8,9,10] показва, че усилията за
подобряване на енергийните показатели са насочени в следните посоки:
провеждане на комплекс от теоретични, проектантски, технологични и
експериментални изследвания, насочени към създаване на високоенергийни
колекторни електрически машини с малка мощност и с повишени
експлоатационни показатели.
Опознаването на взаимовръзката между предлагани нови иновационни
решения и очакваните стойности на изходните параметри позволява да се работи
в три насоки:
в началните етапи на проектиране - от технико –икономическото
задание до изработката на пробни серии;
при модернизацията (ре-инжинеринга) на съществуващи изделия;
при технологичното обновяване и модернизиране на съществуващи
производствени мощности;
Постигането на максимални енергийни характеристики на РЕИ се
осъществява в няколко насоки. Минимизирането на масата на двигателите е една
от основните тенденции в електромашиностроенето, водещо както до икономии
на материали, енергия и време за обработката им , така и до цялостно намаляване
обема и теглото на крайният продукт и постигането на олекотени и ергономични
конструкции, особено важно за РЕИ. Масовото използване на серийни ЕКД за
задвижването им е оправдано поради редица предимства на този тип двигателиотносително висок пусков момент, мека падаща механична характеристика,
възможност за лесно регулиране и управление. Налице е обаче основен
недостатък-наличието на колекторно-четков апарат с относително нисък
експлоатационен ресурс и наличието на некомпенсирано трансформаторно е.д.н.
в комутиращите секции. Това води до залагане пределно допустими степени на
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искрене, прегрявания на колектора и радиосмущения. Преодоляването на тези
ограничения ще позволи увеличаване на отн.мощност в единица обем на даден
клас машини електроинструменти, а оттам и повишаване на енергийната им
ефективност. Опитите с използване на въглероден колектор до момента не
очертават перспектива за масово прилагане на такава иновация[4]. В [5,10] са
предложени технически решения чрез въвеждане на допълнителни
демпфериращи намотки в котвата и статора (индуктора), позволяващи
подобряване на комутацията, и съотв. изходната мощност на машината.
Тривиалното решение със завъртащи четкодържатели спрямо геометричната
неутрала, прилагано от някои фирми, също има ефект за подобряване на
комутацията, но за сметка на отслабване на основният магнитен поток поради
появата на надлъжна размагнитваща реакция на котвата, което води до
намаляване на к.п.д. на двигателя. Използването на демпферни намотки
позволява да се получи удовлетворително ниво на комутацията, дори без да е
нужно конструктивно залагане на завъртащи се четкодържатели и така да се
повиши в известен диапазон полезната мощност на РЕИ [7,8]. На фиг.1 е
показано възможно изпълнение с демпферна намотка, поставена в котвените
канали, а на фиг.2 – примерна схема на скачването на намотките по колектора.

Фиг.1.
Фиг.2.
Фиг.1. Вариантни изпълнения на демпферни намотки:а) типІ, б) типІІ
Фиг.2. Схема на скачване на демпферна намотка към колектора
Резултатите [5] показват, че така се постига снижаване нивото на комутация
до степен 1, т.е. с около 1-1,5 единици, а увеличението на изходната мощност е
до 20-25-30%, при изпълнени топлинни изисквания за заложения клас изолация.
Същността на нетрадиционното иновационно решение се състои в това, че
залагането на тази втора намотка повишава електромагнитната връзка между
комутиращата и следващата секция. В най-общ случай демперната намотка се
състои от секция, разделена на две бобини с еднаква стъпка по колектора и
изместени една спрямо друга на 1 канално деление (фиг.2). Така в демпферната
намотка се намалява в известна степен индуктивността всл. разпределянето й в
две части, а същевременно се намаля и енергията на дъгата под четките в края
на периода за комутиращата секция.
В [5,7] е предложено иновационно конструктивно решение, позволяващо
изработването на магнотопровода на статора да е с анизитропна геометрия, сл.
и магнитна проводимост на магнитния поток (фиг.3 и фиг.4). По този начин
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резултатното магнитно поле във въздушната междина нараства и същевременно
се намалява напречната реакция на котвата. Едновременно с това се намалява и
индуктивността на котвата, което е респективно на нарастването на е.д.н. на
въртене, а оттам идва и относителното нарастване на изходната мощност на
ЕКД.

Фиг.3.
Фиг.4.
Фиг.3. Конструкция на разглобяем анизотропен магнитопровод :
1, 2- магнитопровод в две части, с немагнитен материал 8 между тях; 3, 4полюсни накрайници;5,6-яреми;7-въздушна междина;
9-възбудителна намотка; 10-котва
Фиг.4. Конструкция на анизотропен магнитопровод с намалено сечение на
полюсите: δс-средна дължина на неработна въздушна междина; δ1-дължина на
стесняване; hc-височина на полюса;Dс-диаметър на полюсния накрайник;
Табл.3.
Изпълнение

Режим
Ввъртене
У-удар

Време
на
работа,h

Износ
на
Темп
четки,mm
на
колектор,0С С
икл./без
изкл.

Серийно
Серийно
С демп.нам
С демп.нам.
С демп.нам. и
анизотропен индуктор
С демп.нам. и
анизотропен индуктор
С демп.нам. и
анизотропен индуктор
и увеличен βщ
С демп.нам. и
анизотропен индуктор
и увеличен βщ

В
У
В
У
В

11
12
11
12
11

145
111
120
93
106

1,9/0,70
5,3/7,30
0,10/0,10
9,8/13,20
0,05/0,05

Интензивност
на износ на
четки,mm/h
С
икл./без
изкл.
0,173/0,064
0,442/0,608
0,009/0,009
0,817/1,100
0,005/0,005

У

12

92

10,50/12,70

0,875/1,060

В

11

156

1,50/1,40

0,136/0/127

У

12

132

0,90/0,80

0,057/0,067
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Предлаганото решение е
много приемливо от гледна точка на
съшествуващата у нас технология и технологично оборудване, за разлика от това
с демпферна намотка, тъй като допълнителното й залагане е свързано с промяна
на технологията и
пренастройването
на бобинажните линии. Затова
предложението с промяна геометрията на статорния лист е значително поприложимо. Не се изисква същественото й изменение и допълнителни
конструктивни елементи.
Стесняването на сечението на магнитопровода по този начин намалява
напречната реакция на котвата, като същевременно нараства резултатният
магнитен поток, респ. и енергийните възможности и к.п.д. на машината. В
табл.3
са показани обобщени резултати от изпитването на български
перфоратор, модел БПР241Е, съотв. серийно изпълнение, модифициран с
демпферна котвена намотка, модифициран с демпферна котвена намотка и с
анизотропен магнитопровод [7].
3. Заключение
Енергийната ефективност при електроинструментите крие сериозен резерв и
нейното изучаване и използване е с голям икономически потенциал. Изведени
са и са посочени са основни насоки и аспекти за повишаване на тази
ефективност. Използването на иновационни решения във ЕКД за РЕИ
позволява значителното подобряване на енергийните показатели на двигателя и
инструмента. Поставянето на демпферни намотки в котвата води до нарастване
на полезната мощност на двигателя с около 20 до 30% при значително
подобряване на комутацията. Прилагенето на технологии за производство на
делим статорен магнитопровод или магнитопровод с анизотропни свойства
също има значителен дял за подобряване на енергийните покзатели на
двигателя и инструмента при минимална промяна на технологичното
оборудване и екипировка. Запазват се тенденциите за продължаващи
изследвания относно оптимизационни решения на геометрията на активните
части, на бобинажните данни при минимизация разхода на проводник и
прилагане на изолационни материали с по-висок топлинен клас.
Въвеждането на Евронорми за енергиен клас и етикиране на
електроинструментите в съответния клас ще подобри конкурентноспособността
на РЕИ, произвеждани у нас , като по този начин България ще отговори на
изискванията на ЕС в тази област.
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ПОДОБРЯВАНЕ ФАКТОРА НА МОЩНОСТТА НА
ПРОИЗВОДСТВЕНО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ С ЧЕСТОТНО
УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ КОРЕКЦИЯ КРИВАТА НА ТОКА
Владимир Чиков
Резюме: В доклада се разглежда работата на честотни преобразуватели с
малка и средна мощност от гледна точка на генерираните смущения и загубите при преноса на електрическата енергия. Разгледана е възможността за постоянно токово захранване на група съвместо работещи честотни управления, както и възможността за активна и пасивна корекция кривата на консумирания ток.
Ключови думи: фактор на мощността, висши хармоници, честотно
управле-ние.
IMPROVING POWER FACTOR OF MANUFECTURING EQUIPMENT
WHIT FREQENCY CONVERTER BY ADJUSTING THE CURRENT CURVE
Vladimir Chikov
Summary: In this paper examines the operation of frequency converters with small
and medium power in terms of generated interferences and losses in electricity
transmission lines. Also examined DC power supply of group frequency converters
and possibilities of active and passive current curve correction.
Key words: power factor, high harmonics, frequency converter
1. Въведение
В съвременните системи за задвижване и управление в последните
години все по-трайно навлизат асинхронните двигатели с честотно управление
изпол-звани не само за силовите регулируеми задвижвания, но и такива с помалка мощност от порадъка на няколко стотин вата до наколко киловата.
Такива задвижвания масово се използват както в промишлените системи за
автомати-зация и контрол, така и в съвременните системи за вентилация и
климатизация. Както честотните управления с голяма мощност, така и тези с
малка мощност използват един и същ тип входен трифазен или монофазен
двуполупериоден полупроводников изправител работещ като източник на
постоянно напрежение. Kато консуматор в електроснабдителната система, този
тип преобразуватели се явяват нелинеен товар. Наличието на такива товари
води до влошаване фактора на мощността поради наличие на висши хармоници
генериращи деформационна мощност (D) в мрежата. От литературата са
известни следните зависимости да-ващи връзка между висшите хармонични в
тока и напрежението фактора на мощността и загубите породени от влошаване
фатора на мощността:
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S = P2 + Q 2 + D2 + N 2

kM =

P
;
S

(1)

Където:
S – пълна мощност; Q – реактивна мощност; D – деформационна мощност;
N – пулсираща мощност
Фактора на мощността км може да се представи по следния начин:
k M = ζ U .ζ i . cos ϕ1
където: ζ U и ζ i - представляват коефициенти на изкривяване по
напрежение и ток определени от зависимостите:

ζU =

U1
∞

U + ∑U
2
1

υ =2

2
υ

;

ζi =

I1
∞

I 12 + ∑ I υ2

(2)

υ =2

при което: U1 и I1- представляват първите хармонични на напрежението и
тока
Uν и Iν- представляват висшите хармонични на напрежението и тока; cosϕ1фактор на мощността определен от фазовото изместване между U1 и I1. Загубите
на ел. мощност, а оттам и на енергия при нейния пренос е обратно пропорционално на енергетичния показател фактор на мощността “Км” , т.е.
1
∆Pпр ~ 2
(3)
Km
където: ∆Pпр. - загуба на ел. мощност при пренасяне на ел. енергия.
Известно е, че деформациите във формата на кривата на напрежението се
пораждат от падове на напрежение в индуктивности по захранващата (захранващи и разделителни трансформатори дросели, реактори и др.) мрежа,
породени от висшите хармонични на тока. Така описания процес дава възможност чрез корекция кривата на тока да се въздейства върху изкривяванията в
захранващото напрежение, което води до едновременно нарастване значенията
както на ζ U , така и на ζ i . Това на практика означава, че се ограничава деформационната мощност, което води до повишаване фактора на мощността Км.
2. Резултати от изследване работата на честотни преобразуватели
Силовата схема на честотен преобразувател е показана на фиг.1. За намаляване внасяните от изправителя в мрежата изкривявания в консумирания ток,
фирмите производители препоръчват поставянето на дросели Lm във входните
променливотокови вериги, както и такъв в постоянно токовата верига Ls. Тези
„аксесоари” не са намерили широко приложение поради допълнителното оскъпяване на съоръженията и увеличаване на техните габаритни размери. Поради
това в редица случаи с увеличаване броя на включените преобразуватели освен
повишените загуби на електрическа енергия, възникват и други проблеми свързани с деформацията в кривата на напрежението, високочестотни електромаг255

III Научна конференция, ЕФ'2011, том 1

Созопол, 30 септември - 3 Октомври, 2011 г.

нитни излъчвания които влошават или дори правят невъзможна работата на
съоръжения включени в същата захранваща верига.

Фиг. 1
В настоящата статия се разглежда една възможност за корекция в кривата
на тока консумиран от честотни управления с малка мощност, чрез обединяване
на постояннотоковото им захранване и използване на активни и пасивни средства за корекция формата на кривата на тока.
Като доказателство са изследвани формата на кривата на тока консумиран
от честотно управлявани АД, мощността на изследваните честотни управления
е 1.5kW и 4kW а управляваните от тях двигатели съответно 1.1kW и 3kW. При
различните натоварвания са получените резултати за коефициента на несинусоидалност ток THD_I, коефициента на несинусоидалност по напрежение
THD_U, фактора на мощността Кm, като са определени увеличението на
загубите при преноса на електрическа енергия – ΔР. При изследването на
различните по мощност двигатели са получени несъществени отклонения в
изследваните параметри, поради това показаните подолу резултати се отнасят
за честотно управление 4kW захранващо двигател 3kW. Използваната
апаратура и мате-матически метод за определяне показателите за качество на
електрическата енергия са апробирани в л. [1].
Кривата на фиг.2 изобразява формата на напрежението и тока при натоварване около 20% от номиналното а на фиг.3 е представена хистограма на
висшите хармонични с кривата на тока.
Кривите на фиг.4 и фиг.5 са снети при номинално натоварване и съответно
изобразяват формата на тока и напрежението, а на фиг.5 - хистограма на
висшите хармонични в тока.

Фиг. 2

фиг. 3
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THD _ I = 210%, THD _ U = 4.8%, cos ϕ = 0.99, K m = 0.44, ∆P :

Фиг. 4

1
= 5,17
K m2

Фиг. 5

THD _ I = 150%, THD _ U = 3.8%, cos ϕ = 0.98, K m = 0.58, ∆P :

1
= 2,97
K m2

Както се вижда от получените резултати загубите при преноса на електрическа енергия се увеличават над пет пъти при ниски натоварвания на честотните инвертори, като се има впредвид, че дълбокото регулиране е основния режим на работа на честотните инвертори и причина за тяхното използуване.
Така решаването на проблема с генерираните висши хармоници става особенно
актуален и от гледна точка на електроенергийната ефективност. Този проблем
се задълбочава, когато общата мощност на нелинейния товар преши 10% от
мощността на захранваюия източник. Тогава започват съществено да се проявяват и деформациите в кривата на напрежението.
3. Възможност за подобряване фактора на мощността при работа на
група честотно управляеми АД
За ограничаване влиянието на нелинейния товар се предлага следната
схема на захранване на честото управляеми АД фиг.5.

Фиг. 5
От схемата се вижда, че са обединени постояннотоковите вериги на
често-то преобразувателите и те се захранват от един трифазен
двуполупериоден изправител с мощност съобразена с тази на включените към
него инвертори през LC нискочестотен филтър от втори ред фиг.6, където С∑ е
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филтриращите

кондензатори

f0 =

на

честото

1
1
*
[ Hz ]
2π
LCΣ

Фиг. 6
Тази схема на свързване е възможна без преобразуване на вече съществуващи агрегати поради факта, че в произвежданите до сега и понастоящем
инвертори постоянно токовото захранване е достъпно както е показано на
фиг.1.
След реализирането на схемата от фиг. 5, консумирания от изправителя
ток придобива формата показана на фиг. 6. Oт получените резултати се вижда,
че при така реализираната схема е възможно съществено да се повлияе върху
формата на консумирания от изправителя ток, а от там и на загубите при преноса, като резултат може да се посочи и факта, че при такова въздействие в
постоянно токовата старана на изправителя cosφ се запазва близък до 1, което
не се получава при използуване на дросели в променливотоковата страна (Lm на
фиг.1). Така получените криви са с форма даваща възможност за прилагане метода за активна корекция на тока теоретично разгледан в л.[2]. Този метод се
основава на възможността да се генерират токови импулси в безтоковата пауза
при работат на трифазния двуполупериоден изправител. Тези токови импулси
се генерират от управляеми RC вериги работещи в различните полувълни на
захранващото напрежение фиг.7а). На фиг.7б) е показана силовата схема на
една от фазите.

Фиг.6
T H D _ I = 32% , cos ϕ = 0.9 9, K m = 0.8 9, ∆ P :

1
= 1, 26
K m2
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б)

фиг.7
След парактическата реализация на устройството са получени следните
резултати фиг. 8

Фиг. 8
THD _ I = 7.5%, cos ϕ = 0.99, K m = 0.96, ∆P :

1
= 1, 09
K m2

Получените резултати при практическото прилагане на активната корекция създават възможност за получаване на почти синусоидална форма на тока
след корекция и намаляване на загудите от почти 300% до 9% при номинален
товар. Изследвани бяха и загубите на активна мощност в коректора които при
пълна корекция формата на тока възлизат на около 6-7% от мощността на
товара. Възможно е и използуването на непълна корекция с цел постигане на
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компромис между активни загуби в коректора и подобряване синусоидалността
на тока.
4. Заключение
Работата на честотните управления е свързана със значителни смущения и
загуби на енергия в захранващата мрежа дължащи се на активно капаци-тивния
характер на товара в постоянно токовата му страна и свързаните с това високи
нива на висшите хармоници в променливотоковата страна.
Прилагането на общо захранване с постоянно напрежение на група честото
преобразуватели и нискочестотен филтър значително подобряват фактора на
мощността то 2.5 до 4.1 пъти за разгледания случай. Това обединяване на
захранването е възможно и при вече изградени съоръжения без съществено им
преустройство.
Прилагането на активна корекция във формата на тока значително подобрява
фактора на мощността до стойности близки до тези при синусоидален режим на
работа. Необходимо е да се обоснове използуването на този тип корекция с
оглед на активните загуби в самия коректор, като се изследва зависимостта
между изменението на коефициента на несинусоидалност и активните загуби
при корекция формата на кривата на тока.
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ОПТИМИЗИРАНИ ОТРАСЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО КРИТЕРИЙ
ΔР*<0.
Румен Киров, Валентин Гюров, Владимир Чиков, Никола Македонски
Резюме: В резултат на дългогодишни изследвания по експериментален и
аналитичен път са получени зависимости на активната мощност от редица
съществени фактори за различни отрасли от икономиката. Получените
резултати имат практично – приложна стойност и могат да се използват в
реални обекти за постигане на икономия на електроенергия.
OPTIMISED BRANCH REQUIREMENTS FOR ENERGY EFFICIENCY
BY δР*<0 CRYTERIA
Rumen Kirov, Valentin Gyurov, Vladimir Chikov, Nikola Makedonski
Abstract: As a result of long-standing experimental and analytical researches
were obtained dependences of the active power of a number of significant factors for
the different industrial branches. The results have practical-applied value and can be
used in real projects to achieve energy saving.
1. Въведение
Промишлените обекти и комунално – битовия сектор (КБС) в страната през
последните (15 ÷ 20) години претърпяха съществени промени от техничес-ко,
организационно, производствено, структурно и предметно естество. Възникнаха сложни процеси на влошаване на външната среда като изменение взаимоотношенията с доставчиците на електрическа енергия (ЕЕ), покачване цените
на енергоностелите, а също и фактори свързани със съществуващите дадености,
отчитащи че ЕСС са изградени при други условия на производство и натоварване в миналото, с друга предметна дейност и технологични особености. Тези изменения създадаха и продължават да създават усложнения във функционирането на ЕСС, които са свързани обаче с влошаване на ЕЕ, повишаване на загубите на мощност и ЕЕ и др. Всичко това е предпоставка да се извършат изследвания върху баланса на активната мощност и влияещите фактори. Целта е
постигане на висока електроенергийна ефективност при експлоатация на ЕСС
на промишлените обекти на различни отрасли.
2. Теоретични и експериментални изследвания
За болшинството от промишлените обекти и КБС захранването се осъществява по опростена схема, представена на фиг.1.
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Изменението δP на активната мощност P2 във възлова точка 2 зависи от
следните съществени фактори (СФ) : относителното напрежение в тази точка
U2* = U2 / U2Н ; коефициента на допълнителни загуби КД = tg2 φ = cos-2 φ – 1
[4] ; статичните характеристики на активния и реактивния товар P2(U) = P2
.UP2* = (a0+a1.U2*+a2.U22*)P2; Q2(U) = Q2 .UP2* = (b0+b1.U2*+b2.U22*)Q2,
представени с характеристичните коефициенти за активен p и реактивен q товар
и реактивен товар; коефициент на натоварване β = P2 / P2Н.
2

2

ln (a 0+ a 1 U 2 *+ a 2 U 2* )
ln (b 0+ b 1 U 2*+ b 2 U 2 *)
p=
q=
ln U 2 *
ln U 2 *

Фиг. 1
δP може да се представи в относителни единици с помоща на израза
[1,2,3] :
δP * =



R
R
δP
.100 = β (U 2p** − 1)+ β 2e P2Н U 22*(*p −1) − 1 + β 2e P2Н .tg 2 φ U 22*(*q −1) − 1  × 100% =
P2Н
U 2Н
U 2Н



[

]

[

]

(1)

= β (δPU* + δPP,*U + δPQ,*U ) × 100%

където : P2Н [kW] – номинален активен товар към т. 2 при U2 = U2Н (фиг.1) ; U2Н
[V] – номинално напрежение на потребителите към т. 2 ; U2** [%] - увеличеното
относително напрежение U2* вследствие включване на кондензаторната
мощност QК и с отчитане на добавката на напрежение от СТ δUТ* :
U 2** = U 2* +

X e Q2 
tgφ 

 m δU T *
1
−
2

U 2Н
tgφ

2 
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където tg φ съответства на желания cos φ; δP*U = Up2** -1 [%] - относително
изменение на P2, зависещо само от U2** и характеристичния коефициент p;
R
δPP,*U = β 2e P2Н U 22*(*p−1) − 1 [%]
U 2Н

[

]

δP*P,U - относително изменение на P2, зависещо от
характеристичният коефициент p;
R
δPQ,*U = β 2e P2Н tg 2 φ U 22*(*q−1) − 1 [%]
U 2Н

[

β, U2**, и

]

δP*Q,U относително изменение на P2, зависещо от β, U2**, реактивната
съставя-ща на пълната мощност, оценена чрез tg φ и характеристичният
коефициент q.
Израза (1), известен като балансово уравнение на мощността (БУМ) показва,
че δP* може динамично да се изменя, чрез въздействие на СФ върху някои от
трите съставящи δP*, δP*P,U и δP*Q,U или върху трите едновременно. В
случая целевата функция на изследвания изходен параметър (ИП) δP* може да
се представи с помоща на израза:
δP* = f ( β , U 2** , tgφ , p , q ) ⇒ оптимум

(2)

В съответствие с (2) оптимизационната задача може да се дефинира по
следния начин : Да се постигне такова съчетание и въздействие на СФ върху
ИП δP*, така че да бъде изпълнено условието δP* < 0, т.е. да се постигне
намаляване на потребляемата активна мощност във възлова точка 2, в резултат
на съвместното едновременно действие на СФ. В това се изразява и същността
на т.н. комплексен многофакторен подход, реализиран при опреде-лени
ограничителни условия на оптимизационната задача.
За определяне на БУМ е необходимо най-напред да се получат статичните
характеристики на товара. В резултат на многогодишни изследвания в над 600
обекта, по експериментален път и прилагане на метода на най-малките квадрати
p q
са определени P*2(U) и Q*2(U), средните стойности
, , а също и регулиращият ефект Cp и Сq за различни отрасли от икономиката на страната при
осреднен коефициент на товара βcp1=0.3 и βcp2=0.55 (табл. 1).
dP *2 (U )
dQ*2(U )
Cp=
Cq =
dU 2 *
dU 2*

За облекчаване на изследванията, многофакторния модел (1), (2) се представя чрез апросксимирани двумерни регресионни зависимости δP*= f(cos φ)
при параметри U2** = 0.96 , β = 0.3; 0.5; 0.7 и δP*= f(U2**) при параметри
cosφ = 0.5; 0.7; 0.9 и β = 0.5 (фиг.2).
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Табл. 1
Отрасъл

β

0.23 – 0.37
βср.= 0.3
Машиностроене
0.42 – 0.67
βср.= 0.55

Химическа и
добивна
промишле-ност

Хартиена,
текстилна,
шивашка и
обувна
промишле-ност

Хранително –
вкусова
промишле-ност

Градски
електриче-ски
транспорт

0.25 – 0.36
βср.= 0.3
0.47 – 0.64
βср.= 0.55

0.28 – 0.33
βср.= 0.3

0.41 – 0.7
βср.= 0.55

0.21 – 0.4
βср.= 0.3

0.49 – 0.62
βср.= 0.55

0.18 – 0.43
βср.= 0.3

0.45 – 0.66
βср.= 0.55

0.15 – 0.45
βср.= 0.3
Комунално –
битов сектор
0.48 – 0.62
βср.= 0.55

p

Dp

q

Dq

0.55

0.53

P*2(U) = 0.925 – 0.463 U2*
+ 0.538 U22**

Cp = -0.463 +
+ 0.538 U2*

3.3

2.18

Q*2(U) = 9.36 – 20.58 U2* +
+ 11.71 U22**

Cq = -20.58 +
+ 11.71U2*

0.51

0.53

P*2(U) = 0.931 – 0.457 U2* +
+ 0.532 U22**

Cp = -0.457 +
+ 0.532U2*

1.7

1.53

Q*2(U) = 3.54 – 6.61 U2* +
+ 4.07 U22**

1.55

1.48

P*2(U)= -0.54 + 1.55 U2*

1.65

2.11

1.48

1.56

Статични характеристики

Q*2(U)

Регулиращ ефект

Cq = -6.61 + 4.07 U2*
Cp = 1,55

= 2.89 – 6.09 U2* +
+ 4.19 U22**

Cq = -6.09 + 4.19 U2*

P*2(U)= -0.48 + 1.48 U2*

Cp = 1.48

Q*2(U)

= 3.34 – 6.25 U2* +
+ 3.80 U22**

Cq = -6.25 + 3.8 U2*

0.42

P*2(U)= 0.939 – 0.456 U2* +
+ 0.517 U22**

Cp = -0.456 + 0.52 U2*

3.4

3.25

Q*2(U)= 15.52 – 32.16 U2* +
+ 17.61 U22**

Cq = -32.16 + 17.6 U2*

0.44

0.43

P*2(U) = 0.942– 0.454 U2* +
+ 0.512 U22**

Cp = -0.454 + 0.512 U2*

2.25

2.42

Q*2(U)= 10.77 – 21.8 U2* +
+ 12.02 U22**

Cq = -21.8 + 12.02 U2*

1.52

1.18

P*2(U) = -0.92 + 1.92 U2*

1.42

1.83

0.45

Q*2(U)=

Cp = 1,92

2.44 – 5.71 U2* +
+ 4.26 U22**

Cq = -5.71 + 4.26 U2*

0.58

P*2(U)= 0.944 – 0.445 U2*
+ 0.498 U22**

Cp = -0.445 + 0.498 U2*

1.8

1.52

Q*2(U)= 12.53 – 24.61 U2* +
+ 13.06 U22**

Cq = -24.61 + 13.06 U2*

0.56

0.54

P*2(U) = -0.85 + 0.95 U2*

Cp = 0.95

2.9

0.51

Q*2(U)= 2.18 – 4.65 U2* +
+ 3.85 U22**

Cq = -4.65 + 3.85 U2*

0.45

0.51

P*2(U) = 0.84 – 0.65 U2* +
+ 0.68 U22**

Cp = -0.65 + 0.68 U2*

1.8

2.1

Q*2(U)= 10.43 – 18.61 U2* +
+ 12.06 U22**

1.8

0.52

P*2(U) = -0.94 + 2.78 U2*

2.9

2.16

0.5

Q*2(U)=

2.34 – 4.56 U2* +
+ 4.24 U22**

Cq = -18.61 + 12.06 U2*
Cp = 2.78

2.8

2.75

Cq = -4.56 + 4.24 U2*

0.49

0.48

P*2(U) = 0.855 – 0.545 U2* +
+ 0.678 U22**

Cp = -0.545 + 0.678 U2*

1.17

1.52

Q*2(U)= 11.77 – 17.51 U2* +
12.46 U22**

Cq = -17.51 + 12.46 U2*
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Фиг.2 Зависимости δP*= f(cosφ) при параметри U2** = 0.96, β = 0.3; 0.5; 0.7 и
δP* = f(U2**) при параметри cos φ = 0.5; 0.7; 0.9 и β = 0.5 за различни отрасли
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3. Изводи
Анализът на представените графични зависимости дават възможност да се
направят следните по-важни изводи :
1. Съществува обща тенденция за намаляване на потребяваната активна
мощност (респективно δP* ) с повишаване на cosφ , като колкото е по-малък
коефициента на товара β, толкова с по-малки стойности се изменя δP. Найголям е темпа на изменение на δP* при комунално-битовия сектор (от -15% до
+8%) т.е. приблизително 23%, а най-малък при химическата и добивна
промишленост (от -5% до +8%) т.е. приблизително 13%;
2. От фиг.2 за комунално-битов сектор, при β = 0.3, каквото е реалното
натоварване в този сектор, за достигане на cosφ от cosφ = 0.7 до cosφ =0.9 има
възможност за изменение на δP* от δP* = 2% при cosφ = 0.7 до δP* = - 9% при
cosφ = 0.9. Следователно, постига се изменение на δP* със стойност δP* = - 9 %,
т.е. при комунално-битов сектор може да се постигне чувствително подобряване на δP* и то в оптималната област δP* < 0 , само от подобряване на cos φ от
стойност cos φ = 0.7 до стойност cos φ = 0.9.
3. Във всички изследвани случаи (фиг.1) и в съответствие с израза (1),
повишаването на U2** води до увеличаване на потребяваната активна мощност
δP*. Тази тенденция в най-силна степен се проявява в химическа и добивна
промишленост, като например абсолютното изменение на δP при параметри β =
0.5 и cosφ = 0.7 , с изменение на U2** от 0.95 до 1.05 се получава δP* = +2% ÷
+11% = 9%. Най-ниска чувствителност към U2** се регистрира в отрасъл
„Хартиена, текстилна, шивашка и обувна промишленост”, като абсолютното
изменение на δP* за диапазона (-5 + 5) % U2** е около 2% без съществено
влияние на останалите два фактора.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Орлов В.С., Снижение потребления энергии при компенсации
реактивной мощности в промишленных сетях, Промышлености
энергетика, 1989, № 4
[2] Киров Р.М. и др., Изследване и анализ на влиянието на реактивните
мощности и режима на напрежение върху изменението на реактивната
мощност, Научна конференция ТУ – Варна, 2005 г.
[3] Киров Р.М. и др., Компенсация на реактивните товари – ефективен
способ за икономия на ел. енергия, Варна Енергиен форум, 2006 г.
[4] Орлов В.С., Представлении нагрузки ПП в функции параметров
качества эл. энергии., Электромеханика № 12, 1985.

266

III Научна конференция, ЕФ'2011, том 1

Созопол, 30 септември - 3 Октомври, 2011 г.

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ
РЕЖИМА НА НАПРЕЖЕНИЕ В ЕСС НА МОЩНИ
ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ В РЕЖИМ НА ПОНИЖЕНА
КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
Румен Киров, Никола Македонски, Владимир Чиков, Валентин Гюров
Резюме: Разгледани са възможностите за прилагане на дуалистичен подход
– регулиране на напрежението (РН) и компенсация на реактивните товари
(КРТ) за оптимизиране процесите на електроснабдяване в мощни промишлени
обекти. Показана е целесъобразността от прилагане на този подход в режим
на понижена консумация чрез оценка на общите загуби на мощност и ел.
енергия (ЕЕ).
RESEARCHING THE POSSIBILITIES FOR OPTIMIZATION OF THE
VOLTAGE REGIMES IN DISTRIBUTION SYSTEMS OF INDUSTRIAL
PLANTS AT LOW CONSUMPTION MODE
Rumen Kirov, Nikola Makedonski, Vladimir Chikov, Valentin Giurov
Abstract: In this research are analyzed the possibilities for application of dualistic
approach - voltage regulation and compensation of reactive loads - for optimization
of the power supply processes in powerful industrial plants. Here is shown the
appropriateness of application of this approach in low consumption mode, by
evaluation of the total losses of power and electrical energy.
1. Въведение
ЕСС на мощните промишлени обекти са доста сложни и разклонени, а товарите са не еднородни по мощност и вид, и имат различни статични характеристики за P и Q. В такива случаи и особено в режим на понижена консумация
на ЕЕ е целесъобразно използване на регулируеми ККУ за НН и СН с двояка
цел – КРТ съпроводена с намаляване на загубите на мощност и РН, водещо до
стабилизация на режимите на работа на ЕСС.
На фиг. 1 е преставена класическа еднолинейна схема на ЕСС на мощен промишлен обект. РН под товар с помоща на АРН Янсенов тип не е ефективно
поради отдалечеността на потребителите. Мощността на регулируемите ККУ
Qk може да се определи с помоща на формула даваща връзката между
напрежението в ГПП U1 и напрежението на шини 0,4 [kV] в ЦП [1,2] :
k T .U 20 .U 1 − U 12
(1)
Qk = δQU + QT =
+ P.tgφ
X
където: δ QU - добавка свързана с режима по напрежение, определено от
величините U1,U20 и kТ ; QT – реактивен товар [kVAr]; P – активен товар [kW];
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kТ – коефициент на трансформация в ЦП; R и X – активно и индуктивно
съпротивление във веригата между U1 и U20.

Фиг.1. ЕСС на ПП с ГПП и цехови подстанции.
От израза (1) се вижда, че с увеличаване на X, Qk се намалява и това
всъщност е способ за повишаване ефективността на КРТ извършвана с помоща
на монти-рани ККУ на шини 0,4 kV. От друга страна режима на реактивните
товари във всички ЦП (фиг.1) се определя от режима на напрежение 6, 10, 20
kV в ГПП – U1*=U1/U1H. Всяко намаляване на U1* води до увеличаване на U20* =
U20/U2Н т.е. до увеличаване мощността на ККУ Qk и последващо повишаване на
U1* т.е. реализира се положителна обратна връзка. Следователно местната КРТ
постига двояка цел – осъществява се стабилизация в режима на реактивната
мощност, а също така се стабилизира напрежението U1*. По този начин може да
се миними-зира функционирането на АРН и да се намалят до минимум
превключванията на намотките от стъпалните превключватели на СТ в ЦП.
След преобразуване на (1) може да се определи tgφ, а оптимална стойност за
kТ ще се получи при tgφ = 0, т.е в сила са изразите:
U 12 − kT .U 20 .U 1 R
tgφ =
−
P.X
X

(2);

tgφ = 0 → kT опт =

U1
PR
−
U 20 U 1 .U 20

(3)

2. Практически резултати от изследванията
Съгласно описаната до тук методика е направено изследване на възможностите за оптимизиране на режима на напрежение на първа секция в ЦП №10
на ф. „Солвей – Соди“ АД гр. Девня [3] със СТ 1600 [kVA]; 6/0,4 [kV], с изчислителен силов товар P = 1480 [kW]; Q = 1999,18 [kVAr]; tgφ =1,351; kТ = 14,25;
15,75;15; U1 = 6,2 [kV]; R = 0,17 [Ω]; X = 1,37 [Ω]; U20 = 420 [V]. Към секцията са
присъединени 6 бр. АД с мощност P = 160 [kW]; Q = 216,13 [kVAr] и 3 бр. АД с
мощност P = 110 [kW]; Q = 148,59 [kVAr]. Установени са средно дневни активен и реактивен товари, съответно - P = 430 [kW]; Q = 580,85 [kVAr] със статични характеристики на товара при различни коефициенти на натоварване β, при
β = 0.3 (4) и β = 0.55 (5) определени за химическата промишленост [4]:
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Q * (U ) = 2,89 − 6,09.U * + 4,19.(U * )

2

Q * (U ) = 3,34 − 6,25.U * + 3,80.(U * )

2

(4);
(5);

На фиг.2 е показана схемата на присъединяване на товарите с данни за тях
посочени в табл.1.

Фиг.2.
Табл. 1
Товар

Потребител

pi [kW]

qi [kVAr]

ri [Ω]

qki [kVAr]

Т1

ПАР 1

160

216,13

0,054

211,372

Т2

ПАР 3

160

216,13

0,049

210,886

Т3

ПАР 5

160

216,13

0,043

210,154

Т4

Помпа филтрова течност 1

160

216,13

0,032

208,100

Т5

Помпа филтрова течност 3

160

216,13

0,027

206,613

Т6

Помпа филтрова течност 5

160

216,13

0,022

204,450

Т7

Помпа вода високо налягане 1

110

148,59

0,047

143,123

Т8

Помпа вода високо налягане 3

110

148,59

0,039

142,001

Т9

Помпа вода високо налягане 5

110

148,59

0,031

140,301

∑=

1290

1742,55

0,34

1677

В съответствие с израза (3) определяме kТ опт :
6200 1290.0,17
k T опт =
−
= 15,12 т.е. kT опт = 15
410 6200.410
Необходимата реактивна мощност на ККУ Qk определяме от израза (1):
15.410.6200 − (6200 )2 
 0,17

QK = 
+ 1,351 = 1677
 + 1290000 
1,37
1,37



− приемаме : Qk = 1700[kVAr ]
След компенсацията на реактивния товар, tgφ ще бъде :
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1742,55 − 1700
= 0,028 . За радиални мрежи извършваме оптимално
1742,55
разпре-деление на компенсиращите мощности с помоща на изразите [5] :
tgφ =

9

q ki = qi −

∑ Qi − Qk
i=1

ri

.re

[kVAr ]

; re =

1
1 1 1
1
+ + + …+
r1 r2 r3
rn

[Ω ]

Изчислените стойности за qki са представени в табл. 1.
При понижено натоварване (β = 0,30), в съответствие с израза (4) при
*
U =0,95 иU*= 1,05 за реактивната мощност се получават стойностите:

[
]
Q (1,05) = [2,89 − 6,09.(1,05) + 4,19.(1,05) ].580,85 = 647,63

Q(0,95) = 2,89 − 6,09.(0,95) + 4,19.(0,95) .580,85 = 514,62
2

2

[kVAr ]
[kVAr ]

Сумарните загуби на активна мощност по захранващите линии се определят
по израза:
P 2 (U )+ Q 2 (U )
P 2 (U ) + Q 2 (U )
ΔP (U ) = ΔPq (U )+ ΔPr ( P ) =
.Re =
.Re
U2
U H2 .(U * )
където: UH – номинално напрежение на потребителите; U* = U/UН, т.е. –
напре-жението на потребителите в о.е.; Re – еквивалентно съпротивление на
мрежата; r0 – специфично съпротивление на линиите; l – дължина на отделните
линии в мрежата;
Получават се следните стойности:

(r0 .li )
430 2 + 514,62 2 ∑
i=1
ΔP (0,95) =
.
= 498 319,94.Re
0,95 2
U i2
n

(r0 .li )
430 2 + 674,63 2 ∑
i=1
ΔP (1,05) =
.
= 580 522,12.Re
1,05 2
U i2
n

Съпоставяйки горните два израза се установява, че увеличавайки
напрежението с 10% ( от 0,95 до 1,05) загубите на мощност ще се увеличат с
отношението:
580 522,12
= 1,16 .
498 319,94
Аналогично при понижено натоварване и стойности U*=0,85 и U*= 1,15 за
ре-активните мощности се получава:
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[
]
Q(1,15) = [2,89 − 6,09.(1,15) + 4,19.(1,15) ].580,85 = 829,32

Q(0,85) = 2,89 − 6,09.(0,85) + 4,19.(0,85) .580,85 = 430,28
2

2

[kVAr ]
[kVAr ]

Сумарните загуби на активна мощност са:

(r0 .li )
430 2 + 514,62 2 ∑
i=1
ΔP (0,85) =
.
= 622 468,85.Re
0,85 2
U i2
n

∑ (r0 .li )
n

ΔP (1,15) =

2

2

430 + 514,62 i=1
.
= 483 951,33.Re
1,15 2
U i2
Съпоставяйки горните два израза се установява, че увеличавайки
напрежението с 30% (от 0,85 до 1,15) загубите на мощност отново се
622 468,85
= 1,29 .
увеличават този път с отношението
483 951,33
Следователно повишаването на напрежението не винаги способства за
намаля-ване на активните загуби на мощност в преносните линии и
потребителите. Това зависи от влиянието на напрежението върху статичните
характеристики на товарите. В режим на понижено натоварване чрез правилно
регулиране на напрежението, могат да се намалят загубите на активна мощност
и от там потреблението на ЕЕ.
3. Изводи
[1]

[2]

В режим на понижена консумация е изключително целесъобразно
прилагане на дуалистичен подход ( компенсация на реактивните товари и
регулиране на напрежението) за постигане на висока електроенергийна
ефективност в експлоатацията на ЕСС.
При оценка на загубите на мощност и ЕЕ в ЕЕС на промишлените обекти
в режим на понижено натоварване е необходимо да се отчита влиянието
на статичните характеристики т.к. изменението на напрежението оказва
разнопосочно влиуния и получените резултати могат да имат негативен
характер.
ЛИТЕРАТУРА

[1] Котельников О.Н., Орлов В.С., Применение управляемых реакторов для
регулирование напрежения в ПЭС, ПЭ, 1975, №8.
[2] Вагин Т.Я. и др, Вибор мощности регулируемых статистических
компенсаторов в промышленых сетях до 1000 V, ПЭ №2, 1983.
[3] Киров Р.М. и др., Оптимизиране компенсацията на реактивните товари,
извършвана с помоща на синхронни двигатели и кондензаторни батерии
в ЕСС на мощни промишлени обекти. Елма 2011
271

III Научна конференция, ЕФ'2011, том 1

Созопол, 30 септември - 3 Октомври, 2011 г.

[4] Киров Р.М. и др., Относно възможностите за постигане на оптимална
компенсация на реактивните товари в промишлени обекти при
съвременните условия на експлоатация на ЕСС . Елма 2011
[5] Василев Р.Н., Изследване възможностите за подобряване ефективността
на ЕСС на промишлени обекти в режим на непълно натоварване,
Дисертация, Варна, 2003.
[6] Василев Н.Н., Сидеров С.Т., Електроснабдяване на промишлени
предприятия, Т. София, 1991

272

III Научна конференция, ЕФ'2011, том 1

Созопол, 30 септември - 3 Октомври, 2011 г.

ТЕХНИКО – ИКОНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ
КОМПЕНСАЦИЯ НА РЕАКТИВНИТЕ ТОВАРИ В ОТРАСЛИТЕ
НА ПРОМИШЛЕНОСТТА
Румен Киров, Никола Македонски, Владимир Чиков, Валентин Гюров
Резюме: Пренасянето на реактивна мощност от източниците на електрическа енергия (ЕЕ) до потребителите е свързано с необходимостта за покриване на загубите от активна мощност, което е доста по-неефективно, от
колкото използването на източници на реактивна мощност (ИРМ) за компенсация на реактивните товари. В разработката се разглеждат въпросите,
свързани с оценка на електроенергийната ефективност (ЕЕЕф) на инвестиционният процес при компенсация на реактивните товари (КРТ) в електроснабдителните системи.
TECHNICO - ECONOMIC CRITERIA FOR VALUATION OF THE
ELECTRO - ENERGY EFFICIENCY UNDER COMPENSATION OF
REACTIVE LOADS IN BRANCHES OF THE INDUSTRY.
Rumen Kirov, Nikola Makedonski, Vladimir Chikov, Valentin Gyurov
Abstract: The transfer of reactive power from the sources of electromotive force to
the consumers is related with the necessity for cover the losses of active power, wich
is much more inefficient than using the sources of reactive power for compensation of
the reactive loads. In this research are examined the questions, which are related
with valuation of the electro - energy efficiency of an investment process about
compensation of reactive loads in electro-supply systems.
1. Въведение
Анализирани са седем отрасъла от промишлеността, маркирани в табл.1. За
информационна основа служат данните за средно годишния пълен товар
SСР.Г. [MVA], консумираната за година активна електроенергия w0Г [x103
MWh/г] средногодишния активен товар P0СР.Г. [MW] и средногодишния cos φ (tg
φ) cos φ 0СР.Г. и tg φ 0СР.Г. [1,2]. Необходимата компенсираща мощност по
отрасли Q0K се определя с помоща на израза :
0
0
0
Q0K = PСР.Г.
(tgφСР.Г.
− tgφ Ж
)

където : tg φ 0Ж = 0,363 съответства на cos φ 0Ж = 0,94.
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Таблица 2
Група

1

2

3

4

Отрасъл

Машиностроене

Хим. и
добивна
пром.

Стр-во,
строителни
материали,
пътно стр-во

Ел.техн.
пром.

298

665

273

194

198

52

107

[-]

0,874

0,862

0,860

0,876

0,859

0,839

0,843

[-]

0,556

0,588

0,553

0,550

0,596

0,648

0,638

[h]

5 558

8 205

4 322

3 850

3 674

3 847

6 385

x103
[
MWh/г ]

1 448

4 703

1 009

654

625

168

576

SСР.Г.
cos
0

φ

СР.Г.

tg
0

φ

СР.Г.
T0СР.
Г.

w

0

Г

[MV
A]

5

6

Хартиена,
Обработка
текстилна
на метал и
и обувна
пластмаса
пром.

7
Хран.вкусова
пром.

P0СР.

[MW
]

260,4

573,2

243,8

169,9

170,1

43,6

90,2

Q0K

[MV
Ar]

50,25

128,97

46,322

31,77

39,63

12,43

24,81

K0

[лв.]

4 271 250

10 962
450

3 937 370

x103
[
MWh/г ]

31,420

105,340

22,700

14,852

14,125

3,880

13,248

E0K

[%]

2,170

2,24

2,25

2,27

2,26

2,31

2,3

И0K

[x106
лв.]

3,142

10,534

2,270

1,4852

1,4125

0,388

1,3248

Т0M

[h]

4 950

7 830

3 680

3 450

3 220

3 580

5 970

τ0

[h]

3 356

7 206

2 120

1 927

1 743

2 035

4 554

И0С

[x106
лв.]

1,62415

7,84005

1,77302

0,735

1,12639

0,45281

1,45014

0

И

[x106
лв.]

4,76615

17,93405

3,94302

2,2207 2,53889

0,84081

2,77494

ТОТK

[год.]

0,896

0,611

0,998

1,256

0,760

Г.

0

E

K

2 700
3 368 550 1 056 550 2 108 850
450

1,216

1,327

2. Определяне на технико-икономическите параметри на разработката
Капиталовложенията на системата за КРТ по отрасли K0 се определя
приблизително с помощта на израза :
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К 0 = К КРТ QК0
където: ККРТ – относителна стойност за единица kVAr компенсираща
мощност на страна НН и СН, заедно със системата за управление, комутация и
защита. При ориентировъчни разчети може да се приеме ККРТ=85 лв/kVAr. В
табл. 1 са представени така определените стойности на К0 за различни отрасли.
С помоща на КРТ се повишава cos φ (намалява се tg φ) и се намаляват
загубите на мощност и ЕЕ. Също така се реализира икономия от не плащане на
санкции за лош cos φ. Общата годишна икономия за всеки един отрасъл И0 в
[лв] се определя от изразите:

И 0 = И K0 + И C0

[лв] (1)

;

0
И K0 = δPK.0 τ .Ц = E K.Ц

[лв ] (2)

където: И0К [лв] – икономия от намаляване консумацията на активна енергия
при КРМ за дадения отрасъл; И0С [лв] – икономия от не плащане на санкции
вследствие подобряване на cos φ ; δP0K – разлика между загубите на активна
мощност в максимален режим при изходната схема и схемата с КРТ; τ = ( 0,124
+ ТМ/103)2.8760 време на максималните загуби [h]; ТМ, 8760 – време за
използване на максималните загуби за година и общ брой часове за година [h];
Ц – цена на активната ЕЕ [лв/kWh]; Е0К = δP0K.τ – годишна икономия на ЕЕ при
КРТ [103MWh/r].
Определяне на Е0К става с помощта на две методики, разработени в [1]. При
първата методика допълнителните загуби на активна мощност δPK, получена
след КРТ в различните промишлени обекти се определят с помощта на
изразите:
δPr − δPa
P2
P 2 (1 + tg 2 φ )
2
.100 = tg φ.100 ; ΔPa = 2 .R ; ΔPr =
δPK =
.R ;
U
δPa
U2
където: ΔPa и ΔPr са загуби на активна мощност, предизвикани съответно от
активния товар P [kW] и съответно от активния и реактивния товар Q [kWAr].
При втората методика с помощта на създадена система на базата ABB Power
Plus Meter и цялостно софтуерно осигуряване в среда MATHCAD, се определят
диференцирано всички видове загуби на мощност – от активен (ΔPa) и
реактивен товар (ΔPr), от пулсираща (ΔPn), деформационна (ΔPd) и т.н. скрита
мощност (ΔPj).
В табл. 2 са представени в абсолютни и относителни единици за различни
значения на cos φ 0Ж стойностите на Е0К по отрасли. Данните показват, че найголямо Е0К може да се постигне в отраслите от леката промишленост (6 и 7),
където организацията на КРТ е по-опростена и ефективна. При достигане на
cos φ 0Ж = 0,9 за отрасъл 6 Е0К=2,31 %, за отрасъл 7 – 2,30 %, а при cos φ 0Ж =
0,96 икономията на ЕЕ бележи ръст съответно с 1,48 % (Е0К е съответно 3,79 %
и 3,76 %). За отрасъл Машиностроене поради разнообразните процеси и
стохастичните режими на работа, сложното оборудване с големи единични
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мощности и чести преходни процеси, възможностите за икономия на ЕЕ са поограничени и са съответно Е0К=2,17 % при cos φ 0Ж = 0,9 и Е0К=3,27 % при cos
φ 0Ж = 0,96, т.е. ръст в рамките на 1 %. На фиг. 1 е представена и графична
интерпретация на зависимостта Е0К=f(cos φ0Ж). Икономическият ефект от
отрасли И0К при КРТ се определя с помощта на (2), като се приема средна цена
ЕЕ Ц=0,1 лв/kWh (табл.1).
Табл. 2
0

3

Годишна икономия на електроенергия Е К10 [MWh] и ЕК%
Отрасъл
1
2
3
4
5
6
7

cos φ 0Ж =
0,9

cos φ 0Ж =
0,92

cos φ 0Ж =
0,94

cos φ 0Ж = 0,96

2,170

2,630

2,970

3,270

31,420

38,080

43,010

47,350

2,240

2,590

3,080

3,520

105,340

121,800

144,850

165,540

2,250

2,610

3,090

3,630

22,700

26,334

31,178

36,332

2,270

2,690

3,150

3,720

14,852

17,592

20,601

24,328

2,260

2,638

3,120

3,680

14,125

16,437

19,500

23,000

2,310

2,750

3,210

3,790

3,880

4,620

5,393

6,367

2,300

2,720

3,180

3,760

13,248

15,667

18,316

21,657

Фиг.1.
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Определяне на компонента ИС става в съответствие с изискванията на
действащата понастоящем cosφ – тарифа [3]. Количеството използвана реактивна ЕЕ, за което се заплаща надбавка Ер пл , е положителната разлика между
количеството използвана реактивна ЕЕ Ер изп и произведението на количеството
използвана активна ЕЕ Еа изп и коефициента К = tg φ = 0,49 , съответстващ на
желан cos φ ≈ 0,9.
Е p пл = Е p.и.из − 0,49Е a.и.из
(3)
Определената по формула (3) ЕЕ се заплаща по цена за 1 kVArh, равна на
10 % от средната продажна цена за 1 kWh активна ЕЕ за крайните снабдители
от предната календарна година, която за конкретния случай е Цеа изп = 0,17
лв/kWh. В табл. 3 са представени стойностите за разглежданите по-горе
величини, а в табл. 1 е определена потенциалната глоба за лош cos φ по
отрасли, която след КРТ cos φ = 0,9 представлява всъщност икономията на
парични средства от неплащане на съответната санкция, т. е. И0С. С помощта на
(1) е изчислена и стойността на общата годишна икономия по отрасли И0, също
представени в табл. 1.
Таблица 3
3
3
Ер пл 10
Ер изп 10
Еа изп 103
Отрасъл

[MVArh]

[MVArh]

[MVArh]

1

95,54

805,06

1448

2

461,18

2765,65

4703

3

104,30

598,71

1009

4

43,15

363,61

654

5

66,26

372,51

625

6

26,64

108,96

168

7

85,30

367,54

576

Срока по откупуване на инвестицията по отрасли се определя с помощта на
израза:
0
TOTK
= K 0 / И 0 [Г ]
като стойностите за отделните отрасли са поместени в табл.1. Най-малък
срок на откупуване е регистриран за отрасъл химическа и добивна
промишленост ( Т0отк = 0,611).
Оценка на ЕЕЕф по метода Present Value (PV) – сегашна стойност на
разходите
Показателят PV е основна характеристика на методиката „полза – разходи“.
Чрез него се дисконтират всички разходи, направени при изграждане на
иновативния проект, като по този начин се отчита реално динамиката на
инвестиционния процес.
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Сегашната нетна стойност (NPV) се определя по формулата [5, 6, 7]:

NPV = И 0 (1+ d ) − K 0
−t

(4)

Чистата дисконтирана печалба (ЧДП) при положение, че годишния
икономически ефект е постоянна през годините величина (И01 = И02 = ...= И0) се
изчислява от израза [4, 6]:
1 − (1+ d )
(5)
ЧДП = И
− K0
d
Индекса за печалба (ИП), който показва колко парични единици ЧДП се
генерират от всяка парична единица капиталово решение К0, се определя с
помощта на формулата [4]:
(6)
ИП = ЧДП / К 0
−t

0

За да е ефективна разработката е необходимо ИП > 0.
Реалния лихвен процент d, използван при определяне на ИП, NVP и ЧДП
(изрази 4, 5, 6), зависи от наличния лихвен процент FH [%] (задава се от БНБ и в
настоящия момент е FH = 6,5 %) и от средния коефициент на годишна
инфлация в [%] (приема се b = 5 %) [4]:
FH − b
0,065 − 0,05
.100[%]=
= 1,42[%]
1+ b
1 + 0,05
Дисконтираният срок на откупуване Тотк g, който съответствува на ЧДП = 0,
може да се определи с помощта на израза [6]:
d=

Т отк g = −

ln (1 − Tотк .FH )
ln (1 + FH )

(7)

В [8] са разработени таблици за определяне на Тотк g в зависимост от
стойността на d [%] и аниютетния фактор АФ, изчислен в изразите [4, 7]:
И0
АФ = 0
K

1 − (1+ d )
; АФ =
,
d
−t

където: t - продължителност на мероприятието за икономия от внедряване на
иновацията (икономия на енергия, горива, материали и др.).
С помоща на (4), (5), (6) и (7) са определени стойностите за NPV, ЧДП, ИП и
Тотк g в зависимост от периода на дисконтиране t за различните отрасли, като
резултатите са представени в табличен вид (табл. 4), а графично
интерпретиране е направено за показателя ЧДП, показан на фиг.2.
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Фиг.2
Табл. 4
Отрасъл Показател

I

II

III

IV

V

VI

Период на дисконтиране при FН = 6,5 % и d = 1,42 %
t = 0 год. t = 0,25 год. t = 0,5 год. t = 0,75 год.

t = 1 год.

t = 2 год.

t = 3 год.

ЧДП [лв.]

-4271250

NVP [лв.]

494 900

ИП [лв.]

1,0000

ЧДП [лв.]

10962450

NVP [лв.]

6971600

ИП [лв.]

1,0000

ЧДП [лв.]

3937370

3693095

2961991

1746625

NVP [лв.]

5650

-2955084

-1979710

-1011214

ИП [лв.]

1,0000

ЧДП [лв.]

2700450

2562871

2151104

1466594

510783

NVP [лв.]

-479690

-2147214

-1597871

-1052401

-510783

ИП [лв.]

1,0000

ЧДП [лв.]

3368550

3211263

2740508

1957941

865207

NVP [лв.]

829660

2736061

2108023

1484413

865207

ИП [лв.]

1,0000

ЧДП [лв.]

1056550

NVP [лв.]

215740

-3975982
-3083905

-3092254

-1623174

428168

5061789

9630534

-1904917

-734240

428168

362371

297495

0,7240

-0,3800

0,1002

1,185
1

2,2547

9851415

6526129

-998279

672050
2

24155
872

413471
26

-6494714

-2058421

-0,9309

-0,8987

-0,9380

-0,9491

-0,9533
1004461
-847087

0,5953

0,7523

0,7966

2346596
-0,0911

-0,4436

-0,5431

6720502

6472920

6228804

0,6130

2,203
5

3,7717

-49557

37838
22

756352
9

-49557
-0,0126

-0,1891

0,8136

-0,5812

848560

-589395

227512

639098

-432576

227512

-0,2568

-103991

-157663

0,961
0

1,9210

16482
26

377700
6

-541441

-571670

0,610
4

1,3987

16030
85

403681
9

900257

934816

0,475
9

1,1984

58991
8

139590
3

239120

250565
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ИП [лв.]

1,0000

ЧДП [лв.]

2108850

NVP [лв.]

666090

ИП [лв.]

1,0000

Созопол, 30 септември - 3 Октомври, 2011 г.
0,8031

-0,5578

-0,2153

0,558
3

1,3212

1936939

1422417

-567091

627238

33250
17

598502
4

-1417556

-731127

-0,9507

-0,9185

0,6745

-49538
-0,2689

627238
0,2974

588929
1,576
7

55157
2,8381

3. Изводи
1. Показана е възможността за оценка на технико-икономическия ефект при
компенсацията на реактивни товари в индустриални потребители, чрез
индексите NPV, ЧДП и ИП.
2. Направено е сравнение при прилагането на тези технико-икономически
критерии за седем индустриални отрасъла
3. Направените изследвания показват, технико-икономическите показатели
могат да бъдат използвани като средство за оценка на ЕЕЕФ, при
компенсацията на реактивни товари в индустриални обекти, като са
приведени изследванията за седем отрасъла.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Гюров В.Н, Рационализиране компенсацията на реактивните товари в
условията на несиметрични и несинусоидални режими в ЕСС.,
Дисертация, Варна 2010г.
[2] Киров Р.М., и др., Електроенергийна ефективност в промишления
сектор по отрасли., Варна, Енергиен форум 2011 стр. 270 – 275.
[3] Вагин Г.Я., и др., Методика технико-икономического обоснования
внедрения ресурсо и энергосберегающих технологии и оборудвания в
промишленности., ПЭ 2005 № 6.
[4] Тотмин В.И. и др., Задачи обследования системы компенсация
реактивной мощности., ПЭ №8 2006.
[5] Готман В.И., Критерии оценки компенсации реактивной мощности,
Электричество., 2009 №12.
[6] Василев Н.И., Тошев Б.Г., Правилно ли оценяваме ефективността на
уличните осветителни уредби., Габрово 2010.
[7] Методические
рекомендации
по
оценке
еффективности
инвестиционных проектов., М Экономика 2000.

280

III Научна конференция, ЕФ'2011, том 1

Созопол, 30 септември - 3 Октомври, 2011 г.

СЕКЦИЯ 3 – ОСВЕТЛЕНИЕ
СПЕКТРАЛНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ В УСЛОВИЯ НА НОЩНО
ВИЖДАНЕ И НОРМИРАНЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Станимир Стефанов
Резюме: В доклада са описани особености и е разгледана проблематика
свързана с методиките за определяне на яркостта и спектралната
чувствителност в условията на нощно виждане. Дадена е съпоставка на
резултатите относно криви на относителната спектрална чувствителност.
SPECTRAL SENSITIVITY AT NIGHT LIGHT LEVELS AND
Standardization of street lighting
Stanimir Stefanov
Abstract: The current report describes the characteristics and considers the issues
related to methodologies for determining the luminance and spectral sensitivity in
conditions of night vision. It presents a comparison of results referring to curves of
luminous efficiency.
1. Въведение
Според европейските стандартите за нормиране на уличното осветление, то
се регламентира за яркостни нива на уличните настилки в диапазона 0,3 - 2
cd/m2. Както е известно, в този диапазон на яркостни нива функционира
мезопичното зрение, при което са активни зрителните рецептори както за
скотопичното, така и за фотопичното зрение. В зависимост от яркостните нива,
тези рецептори функционират с променлива интензивност, като кривата на
спектралната чувствитеност преминава от тази на фотопичното зрение към тази
на скотопичното с намаляване на яркостта. Така, при един и същ спектрален
състав на светлината, но при различни яркостни нива, се реализират различни
спектрални чувтвителности в диапазона на функциониране на мезопичното
зрение, в следствие на което се формират и различни нива на зрителните
възприятия. Промяната в спектралната чувствителност също така води и до
изменение на зрителните възприятия и в зависмост от спектралния състав на
светлината. При проектиране на уличното осветление основно се използват
източноци със светлинен поток и стойности на интензитетите, определени за
условията на фотопичното виждане. Съответно на тяхна база, се изчисляват
яркостни нива, съотвестващи на светлиния поток, определен при при
фотопичното зрение. Към информацията за светлоразпределителните криви,
някой производители дават и отношението “S/P”, отразяващо светлинния добив
на източника в осветителя при скотопично и фотопично зрение. От този
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показател е видно, че примерно за типична НЛВН при скотопично зрение
светлинния добив е 0,65 от този при фотопично, а за типична МХЛ излъчваща
дневна светлина той е 2,25 [3], [6], [7]. При мезопично зрение светлинния добив
също се отличава от този при фотопично в зависимост от спектралната
чувствителност и спектралния състав на източника.
Във връзка с гореизложеното до тук, при проектиране на улични
осветителни уредби, би следвало да се вземат под внимание спектралния състав
на източниците, спектралната чувствителност при мезопично зрение, а тъй като
тя зависи от яркостните нива, под внимание би трябвало да се вземат и те, което
усложнява нормирането на уличното осветление, като основния проблем е
определянето на относителната спектрална чувствителност и съответно на
яркостта при мезопично виждане.
2. Същинска част
Публикувани са няколко основни модела за определяне на относителната
спектрална чувствителност при мезопично зрение, които като цяло са
обединени около следната формула:
(1)

Vmes ( λ ) = x.V ph ( λ ) + (1 − x ) .Vsc ( λ )

където Vmes(λ) е относителната спектрална чувствителност за дължина на
вълната λ при мезопично зрение и определени фиксирани условия на
наблюдение, Vph(λ) – относителната спектрална чувствителност при фотопично
зрение, Vsc(λ) – относителната спектрална чувствителност при скотопично
зрение, x – параметър изменящ се в диапазона от 0 до 1 в зависимост от
яркостното ниво в диапазона на мезопичното зрение [8], [9].
Единия от проблем при определяне на Vmes(λ) който съществува е интервала
на яркостните нива (при фотопично зрение) – т. нар. „фотопична яркост”, за
който действа мезопичното зрение. Въз основа на проведени изследвания от
различни автори и институции се дават няколко различаващи се интервала –
(0,01-10) cd/m2, (0,003-3) cd/m2, (0,005-10) cd/m2, (0,005-5) cd/m2, (0,005-0,6)
cd/m2, (0,01-5) cd/m2. Тази разлика води до неяснота, каква би била
зависимостта Vmes(λ) при едни и същи нива на фотопичната яркост, времена за
наблюдение и адаптация, ъглови размери, възраст на наблюдателя, атмосферни
условия, спектрален състав на източника и т.н., а от там и каква следва да е
мезопичната яркост в зависимост от спектралния състав на светлините
източници.
Друга трудност са разликите в методиките за определяне на яркостта и
относителната спектрална чувствителност Vmes(λ) при мезопично зрение. В
литературата от последните години най-често се срещат Първи и Втори модел
на Palmer [4], модели на Sagava, Ikeda [1], He [4], [7], “X-model”, “MOVE-model”,
негови модификации и методиката на CIE.
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Модела „MOVE-model” (Mesopic Optimisation of Visual Efficiency, предложен
от „European research consortium”), е създаден на базата на експериментални
изследвания. Те са осъществени с методи за откриване на ахроматичен праг на
зрително възприятие посредством повишаване и понижаване на визуалната
активност около този праг, за отчитане на времето за реакция за разпознаването
на дадено количество цветни обекти с различни спектрални характеристики и
за определяне праг на ахроматична острота на зрението. Този модел описва
относителната мезопична спектрална чувствителност като линеен преход
между фотопичната Vph(λ) и скотопичната Vsc(λ) функции, използвайки
параметъра х за претегляне на фотопичното и скотопичното съдържание на
изчисляваните мезопични стойности в диапазона (0,01 – 10) cd/m2. За всяко
едно ниво на фотопичната и скотопичната яркост, параметъра х се изчислява на
итерации, съобразно формула (2) до сближаване на стойностите му.

L ph

L 
1
xn = 1,49 + 0 ,282.log10 
+ (1 − xn−1 ) sc  
 xn−1
683
1699  
 M ( xn−1 ) 
където M(x) е нормализираща функция, такава че Vmes(λ) да достига
максимално ниво „1”.
След като бъде определена стойността на х, мезопичната яркост може да
бъде изчислена по (3):
(2)


  L ph
683
L 
(3) Lmes,n = 
xn
+ (1 − xn ) sc  , cd/m2


 xnV ph ( 555 ) + (1 − xn )Vsc ( 555 )   683
1699 


където Lmes,n е яркостта при мезопично зрение (мезопична яркост), Lph яркостта при фотопично зрение (фотопична яркост), Lsc – яркостта при
скотопично зрение (скотопична яркост).
Относителната спектрална чувствителност се определя по формула (4)
(4)

Vmes ( λ ) =

1

M (x)

( xVph ( λ ) + (1 − x )Vsc ( λ ))

Според модела наречен „Х – модел”, фото рецепторите, наречени пръчици,
спират да функционират при яркостни нива от 0,6 cd/m2 и тази стойност е
горният предел на функциониране на мезопичното зрение. Този модел е
предложен от Rea MS и негови колеги през 2004 г. на основата на две техни
изследвания и на изследвания извършени от He през 1997 г.. Първото е относно
времето за разпознаване на два обекта при различни яркостни нива. Второто
използва метод за изследване на бинокулярна едновременност за определяне на
разликата във времето за реакция на двете очи и за резултата произтичащ от
спектралната чувствителност при осветяването на един обект, като се дава
оценка на спектралните чувствителности при осветеност на ретината за 0,3, 3 и
10 Td (troland – T=L.p, където p е площта на зеницата в mm2). Авторите и тук
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описват относителната мезопична спектрална чувствителност като линейна
преход между скотопичната и фотопичната. Параметър X характеризира частта
от фотопичната относителна спектрална чувствителност участваща в
мезопичната относителна спектрална чувствителност за всяко ниво на яркостта.
Мезопичната яркост се определя по (5):
(5)

Lmes,n = 0,834 L ph − 0,335Lsc − 0,2 +
+ 0 ,696 L2ph − 0 ,333L ph − 0 ,56 L ph Lsc + 0 ,113L2sc + 0 ,537 Lsc + 0 ,04 , cd/m2

а относителната спектралната чувствителност по следния израз
(6)

(

Vmes ( λ ) = k He XV ph ( λ ) + (1 − X )Vsc ( λ )

)

В (6) kHe е нормализираща константа, такава че Vmesmax(λ) = 1. Стойностите на
параметъра „Х” се изчисляват по (7):
(7)

X=

1
0 ,001
Lmes −
0 ,599
0 ,599

Така наречения „модифициран MOVE модел” е предложен от Meri Viikari и
колеги от Лабораторията по осветление на Хлезинския Технически
Университет във Финландия 2008г. [7]. Авторите му го наричат „Modified
MOVE-model”. Те предлагат определянето на относителната спектрална
чувствителност при мезопично зрение да е съобразно (8), а стойностите на
параметъра х да се изчисляват на етапи, съобразно (10), като междувременно се
изчислява и мезопичната яркост в зависимост от нивата на фотопичната и
скотопичната (определена чрез отношението S/P на светлинния източник)
посредством формула (9). Интервала на фотопичната яркост за модела е (0,005
– 5) cd/m2.
(8)

M ( x )Vmes ( λ ) = xV ph ( λ ) + (1 − x )Vsc ( λ )

Поетапното изчисляване на параметъра х се осъществява на итерации до
сближаване на стойностите на xn и xn-1, като началната стойност за х е х0=0,5.
(9)
(10)

Lmes,n =

xn−1L ph + (1 − xn−1 ) LscVsc ( λ0 )
xn−1 + (1 − xn−1 )Vsc ( λ0 )

, cd/m2

xn = a + b.log10 ( Lmes,n ) и 0 ≤ xn ≤ 1

В (9) Vsc(λ0) = 683/1699, а в (10) a = 0,7670 и b = 0,3334, n – итерационната
стъпка.
284

III Научна конференция, ЕФ'2011, том 1

Созопол, 30 септември - 3 Октомври, 2011 г.

На фигура 1 са представени резултати за стойностите на параметъра х,
получени посредством разгледаните три модела при използване на НЛВН и
МХЛ с дневна светлина и с типични за тях състави на светлинния спектър [7].

х,

MOVE – НЛВН
MOVE – МХЛ
Х - модел –
НЛВН
Х-модел-МХЛ
модMOVE
–
НЛВН
модMOVE
–

Фотопична

яркост,

Фиг. 1. Стойности на параметрите „х” и „Х” в зависимост от спектъра на
светлините източници и нивата на фотопичната яркост [7], [9]
Тези резултати съвпадат и с резултатите от други изследвания публикувани
в [1][4][9].
На фигура 2 е показано отношението на яркостите при мезопично и
фотопично зрение в зависимост от различните модели [7].

Lme

MOVE – НЛВН
MOVE – МХЛ
Х - модел –
НЛВН
Х-модел-МХЛ
модMOVE
–
НЛВН

Фотопична

яркост,

Фиг. 2. Стойности на отношението Lmes/Lph в зависимост от спектъра на
светлините източници и нивата на фотопичната яркост [7]
В CIE 191:2010 'Recommended system for mesopic photometry based on visual
performance' [2] и в [6] мезопичната яркост се изчислява на база фотопичната,
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отношението S/P на светлинния източник за корелираната му цветна
температура [2] и стойностите за множителя WLEA(%) от Табл. 1 в интервала
(0,01 – 5) cd/m2 съгласно (11)
Табл. 1[2]
PHOTOPIC LUMINANCES ADJUSTMENT FACTOR (%)(CIE 191:2010 Table 11)
Photopic Luminance (cd/m2)

S/P
0.25
0.45
0.65
0.85
1.05
1.25
1.45
1.65
1.85
2.05
2.25
2.45
2.65

(11)

0.01
-75%
-55%
-31%
-12%
4%
18%
32%
45%
57%
69%
80%
91%
101%

0.03
-52%
-34%
-20%
-8%
3%
13%
22%
32%
40%
49%
57%
65%
73%

0.1
-29%
-21%
-13%
-5%
2%
8%
15%
21%
27%
32%
38%
43%
49%

0.3
-18%
-13%
-8%
-3%
1%
5%
9%
13%
17%
21%
24%
28%
31%

0.5
-14%
-10%
-6%
-3%
1%
4%
7%
10%:
13%
16%
19%
22%
24%

1
-9%
-6%
-4%
-2%
1%
3%
5%
7%
9%
11%
12%
14%
16%

1.5
-6%
-4%
-3%
-1%
0%
2%
3%
5%
6%
8%
9%
10%
12%

2
-5%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%

3
-2%
-2%
-1%
0%
0%
1%
1%
2%
3%
3%
4%
4%
5%

5
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Lmes = (1 + WLEA (% ) ) L ph , cd/m2

където WLEA(%) (white light effectiveness adjustment) e множител за
коригиране на ефективността на спектъра на светлинния източник по
отношение на бялата светлина в използвания модел.
В САЩ се изготвят и реализират проекти на улично осветление с използване
на методиката посочена в CIE 191:2010, като оценката на качествените и
количествените показатели по отношение на мезопичното зрение, е
осъществявана на база регламентираните в стандарта IESNA RP – 8 - 05
стойности. Съгласно IESNA RP – 8 - 05, уличните осветителни уредби могат да
се нормират по мезопична яркост, съобразно регламентираните количествените
и качествените показатели за нормиране по средна фотопична яркост [2].
В достъпните източници не бе открита методика за аналитично определяне
на кривите на спектрална чувствителност в зависимост от дължината на
вълната при мезопично зрение на базата на получени по някой от разгледаните
методи криви за Vmes(λ) или по-друг начин. Също така не бяха открити и
таблични или графични данни за изменението Vmes(λ) в зависимост от
фотопичната яркост и показателя S/P.
На фигури 3 и 4 са представени резултати за зависимостите Vmes(λ),
изчислени на база на модела MOVE за типични представители на
металхалогени лампи и натриеви лампи високо налягане при различни нива на
фотопичната яркост. В получените криви се забелязва както разликата в
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зависимоста на Vmes(λ) от спектралния състав на лампата за едни и същи
яркостни нива на фотопичната яркост, така също и разликата в нивата на
мезопична яркост, като тези разлики са най силно изрзени в долната част на
разглежданиия интервал от стойности на фотопичната яркост.
V
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Фиг. 3. Относителна спектрална чувствителност при фотопично Vph(λ) и
скотопично Vsc(λ) зрение, и определена по (4) (модел MOVE) чувствителност за
мезопично зрение Vmes(λ) при МХЛ с S/P=2,35 и стандартни нива на Lph
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Фиг. 4. Относителна спектрална чувствителност при фотопично Vph(λ) и
скотопично Vsc(λ) зрение, и определена по (4) (модел MOVE) чувствителност за
мезопично зрение Vmes(λ) при НЛВН с S/P=0,65 и стандартни нива на Lph.
3. Заключение
1. Диапазона, в които се нормира уличното осветление по средна яркост
според EN13201 в Европейския Съюз е (0,3 – 2) cd/m2 и (0,3 - 1,2) cd/m2 според
IESNA RP – 8 – 05 в Северна Америка, като диапазона на средната яркост при
нормиране по видимост на малки обекти е (0,3 – 1) cd/m2. В съответствие с
ограниченията за равномерност на яркостта, тези диапазони биха могли да се
разширят примерно от (0,3-2) cd/m2 на (0,05 – 3) cd/m2. Съпоставяйки
интервалите в които се разглежда действието на мезопичното зрение с
диапазоните, в които се нормира уличното осветление, се вижда че „X –модела”
покрива само първите две стандартни нива при нормиране по средна яркост.
Модела MOVE, производният му „мoдифициран MOVE - модел” и метода
регламентиран в CIE 191:2010 дават близки резултати и покриват изцяло
диапазона на средната яркост, в който се нормира уличното осветление, както и
разширения диапазон за максимална и минимална яркост. Но независимо от
това възниква въпрос - какво би се случило при яркости със стойности извън
диапазона нa мезопичното зрение (примерно по-големи от 5 cd/m2 и по-малки
от 0,01 cd/m2 съгласно CIE 191:2010), както нерядко се получава за близки или
далечни, спрямо осветителите, точки от основното изчислителното поле и
външни, но прилежащи към него? Случва се това, че изчисленията за тези
ситуации следва да се съобразят с условията на фотопичното и скотопичното
зрение. Или казано по друг начин - при изчисляване на улични осветителни
уредби е необходимо динамично да се следят освен яркостните нива в
диапазона на мезопичното виждане, така също и дали не се преминава в
диапазоните на фотопично и скотопично виждане, което адекватно да се
отразява в получаваните резултати.
2. Според данните в [1], [2], [3], [4], [5], [7] и [9] се вижда, че в условията на
мезопично зрение, при използване на светлини източници със спектър близък
до бялата светлина, имаме с около 30% по-високи нива на мезопичната яркост в
сравнение с фотопичната за яркости под 0,6 cd/m2, докато при НЛВН имаме
понижаване с около 10 - 15%. Това позволява използването на източници с
близък до бялата светлина светлина спектър с по-малка електрическа мощност,
отколкото при нормиране по фотопични показатели.
3. От анализа на моделите, се установи, че при изчисляване на уличното
осветление, методиките за изчисляване на мезопичната яркост са на база на
изчислената по конвенционални методи фотопична яркост и отношението S/P
на светлинния източник, без да се търсят и използват кривите на относителната
спектрална чувствителност Vmes(λ).
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4. Оказва се, че според резултатите от фигури 3 и 4 (при използване на
израза (4) от модела MOVE) относителната спектрална чувствителност Vmes(λ)
зависи не само от нивата на фотопичната яркост, а и от отношението S/P
(спектралния състав на източниците).
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СПЕКТРАЛНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ ПРИ НОЩНО ВИЖДАНЕ
И СВЕТЛИНЕН ДОБИВ
Станимир Стефанов
Резюме: В доклада е предложена методика за оценка на светлинния добив
в условията на мезопично зрение. Предложената методика се базира на
предварително изчисляване на яркостните нива за дадена улична осветителна
уредба за фотопично и мезопично зрение и оценка на светлинния добив на база
среден или средноквадратичен светлинен поток в условия на мезопично зрение.
SPECTRAL SENSITIVITY AT NIGHT LIGHT LEVELS AND LUMINOUS
EFFICACY
Stanimir Stefanov
Abstract: The report proposes a methodology to evaluate the light yield in
conditions of mesopic vision. The proposed methodology is based on preliminary
calculation of a luminance levels for street lighting for photopic and mesopic vision
and evaluation of the light yield based on average or root mean square of luminous
flux in conditions of mesopic vision.
1. Въведение
Светлинния добив на източниците е показател, отчитащ ефективността на
светлинния източник без или в комплект със пуско-регулиращата апаратура по
отношение на консумираната електроенергия. Количеството светлинен поток,
излъчен от едно тяло се определя на база плътността на излъчената лъчиста
енергия във видимия диапазон и спектралната чувствителност на зрителния
орган на човека. Обикновено светлинния поток на един светлинен източник се
определя на базата на спектралната чувствителност на зрителния орган в
условията на дневно (фотопично) виждане, чийто максимум е при дължина на
вълната λ = 555 nm – 683lm/W. Но както е известно, в условията на ниски нива
на яркостта под 5 cd/m2 до 0,01 cd/m2 (CIE 191:2010) функционират
едновременно и двата вида рецептори – тези за дневно и нощно виждане и
съответно спектралната чувствителност на окото се променя в зависимост от
яркостното ниво в този диапазон. За нива под 0,01 cd/m2 окото функционира в
условията на скотопично виждане при характерна за него спектрална
чувствителност, чийто максимум е при λ = 507 nm – 1699lm/W. Тази промяна
на спектралната чувствителност показва, че в зависимост от яркостните нива,
ще се променя и съотношението “излъчен светлинен поток”/”консумирана
енергия”. Тъй като според действащите стандарти, диапазона в който се
нормират уличните осветителни уредби (УОУ) по средна фотопична яркост се
покрива от този на мезопичното зрение, е възможно един светлинен източник,
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имащ висок светлинен добив в условия на фотопично зрение да се окаже с по нисък такъв в условията на мезопично зрение [1], [3], [4], [6], [7], а от там и
изградените с него УОУ да обуславят както по-висока консумация на
електроенергия, така и по-големи капитални вложения. От тук възниква и един
важен въпрос - има ли начин и възможност да се осъществява оценка на
светлиния добив в условията на мезопично виждане?
2. Същинска част
За разлика от спектралната чувствителност на човешкото око при фотопично
и скотопично зрение – фигури 1 и 2, тази при мезопично зрение е функция на
нивата на фотопичната яркост Lph и не е фиксирана спрямо дължината на
вълната. В зависимост от тези яркостни нива, кривата на относителната
спектрална чувствителност при мезопичното зрение Vmes(λ) се разполага между
кривите на фотопичното - Vph(λ) и скотопичното - Vsc(λ) – Фиг. 3., като в
граничните зони на посочения по горе интервал тя съвпада с кривите съответно
на фотопичното и скотопичното зрение.
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Светлинният добив на един източник се определя с отношението „излъчен
светлинен поток”/”консумирана електроенергия” и докато консумираната
електроенергия е постоянна величина, то светлинния поток в условията на
мезопично и скотопично зрение би се различавал от този в условията на
фотопично. Отношението „мезопична яркост”/”фотопична яркост” при
запазени постоянни всички останали параметри на изчислителната ситуация би
следвало да е равно на отношението „светлинен поток при мезопична
спектрална чувствителност”/”светлинен поток при фотопична спектрална
чувствителност”
(1)

Lmes Фmes
=
L ph Ф ph

Използвайки (1), знаейки Фph на светлинния източник, Lph и съответстващата
стойност Lmes (изчислена примерно съгласно модела “MOVE” [4], съгласно CIE
191:2010 или съгласно друг модел [1], [4], [7]), можем да определим директно
Фmes. От тук лесно може да се определи светлинния добив на определен
източник при условията на съответната мезопична спектрална чувствителност.
При една реална УОУ стойностите на яркостта в изчислителните точки
почти винаги се различават една от друга ( например стойностите в Табл. 1 [2] )
и за това уредбите се нормират по средна стойност.
Табл. 1
Фотометрична яркост в изчислителните точки на УОУ - Lph, cd/m2
0,23 0,33 0,43 0,45 0,37 0,31 0,28 0,27 0,27 0,27 0,23 0,21 0,22
0,29 0,43 0,58 0,63 0,51 0,40 0,36 0,31 0,28 0,28 0,24 0,23 0,27
0,41 0,63 0,80 0,87 0,65 0,54 0,46 0,36 0,29 0,28 0,25 0,25 0,37
0,59 0,83 1,00 1,00 0,78 0,62 0,52 0,38 0,28 0,28 0,28 0,33 0,54
Тъй като в условията на мезопично зрение спектралната чувствителност
зависи от яркостните нива, то излъченият светлинен поток Фmes за всяко
яркостно ниво ще е различен. Отделно може да се окаже, че някой от
изчислителните точки имат яркостни нива съответстващи на фотопичното
зрение и за тези излъченият светлинен поток от източника ще е Фph .
За определяне на светлинния добив при мезопично зрение предлаганата
процедура е следната:
1. За всяка една от изчислителните точки се изчисляват фотопичната (Табл. 1
съгласно EN 13201, RP – 8 – 00 или др.) и мезопичната яркост (Табл. 2 съгласно CIE 191:2010) [2].
Табл. 2
Мезопична яркост в изчислителните точки на УОУ – Lmes, cd/m2
0,26 0,37 0,47 0,49 0,41 0,34 0,31 0,30 0,30 0,30 0,26 0,24 0,25
0,32 0,47 0,53 0,68 0,55 0,44 0,40 0,34 0,31 0,31 0,27 0,26 0,30
0,45 0,68 0,85 0,82 0,70 0,58 0,50 0,40 0,32 0,31 0,28 0,28 0,41
0,64 0,88 1,06 1,06 0,83 0,67 0,56 0,42 0,31 0,31 0,31 0,37 0,58
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2. Чрез използване на (1) се изчислява отношението Lmes/ Lph – Табл. 3 и на
негова база се определя светлинния поток Фmesi на източника използван в УОУ
при мезопично зрение за всяка изчислителна точка “i”със съответстващите
нива на яркостите - Lphi и Lmesi – Табл. 4.. В разглеждания пример Фph = 7300 lm.
Табл. 3
Lmesi/ Lphi
1,13 1,12 1,09 1,09 1,11 1,10 1,11 1,11 1,11 1,11 1,13 1,14 1,14
1,10 1,09 0,91 1,08 1,08 1,10 1,11 1,10 1,11 1,11 1,13 1,13 1,11
1,10 1,08 1,06 0,94 1,08 1,07 1,09 1,11 1,10 1,11 1,12 1,12 1,11
1,08 1,06 1,06 1,06 1,06 1,08 1,08 1,11 1,11 1,11 1,11 1,12 1,07
Табл. 4
Mезопичен светлинен поток на източника - Фmesi в зависимост от нивото на
мезопичната яркост Lmesi от Табл. 2, klm
8,25 8,18 7,98 7,95 8,09 8,01 8,08 8,11 8,11 8,11 8,25 8,34 8,30
8,06 7,98 6,67 7,88 7,87 8,03 8,11 8,01 8,08 8,08 8,21 8,25 8,11
8,01 7,88 7,76 6,88 7,86 7,84 7,93 8,11 8,06 8,08 8,18 8,18 8,09
7,92 7,74 7,74 7,74 7,77 7,89 7,86 8,07 8,08 8,08 8,08 8,18 7,84
3. По (2) се определя средната стойност на мезопичния светлинен поток
Фmes.avr, а по (3) средноквадратична стойност на светлинния поток Фmes.rms
i =1

(2)

Фmes.avr =

Фmes
∑
=

i

i n

n

, lm

i =1

(3)

Фmes.rms =

2
∑Фmes
i=n

i

, lm
n
където „n” е броят на изчислителните точки.

За разглежданият пример Фmes.avr = 7979,98 lm, a Фmes.rms = 7985,04 lm
4. По(4) и (5) се изчисляват стойностите Kavr и Kрмс
(4)

K avr =

Фmes.avr
Ф ph

Фmes.rms
Ф ph
даващи представа за това, с колко се е увеличил или намалил средния
(средноквадратичния) светлинния поток на използвания светлинен източник в
(5)

K rms =
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условията на мезопично зрение в сравнение с варианта, когато оценката на
разглежданата УОУ се извършва на база на средната фотопична яркост в
изчислителното поле.
Съгласно (4) и (5) Kavr = 1,0931, a Krms = 1,0938.
5. По (6) може да се направи оценка на светлинния добив СДmes.avr по
отношение на получения среден светлинен поток, а по (7) на светлинния добив
СДmes.rms по отношение на средноквадратичен поток в условията на мезопично
зрение – Табл. 5. В тези изрази СДph е светлинният добив на източника по
каталог на производителя.
(6)

СД mes.avr = К avr .СД ph , lm/W

(7)

СД mes.rms = К rms .СД ph , lm/W
Табл. 5
Светлинен добив, lm/W
СДph
СДmes.avr
СДmes.rms
81,11
88,66
88,72

В показаният пример изчисленията са за улица тип „Colector” при
използване на светодиоден осветител със светлоразпределение „Тype II
distribution” (съгласно IESNA RP – 8 – 0) с начален светлинен поток 7300 lm и
корелирана цветна температура 4000 К [2].
3. Заключение
По предлаганата методика не може да се определи точния светлинен добив
за даден източник в условията на мезопично зрение, тъй като имаме множество
нива на яркостта в изчислителното поле, създавани от един или множество
източници, а и върху разглеждания светлинен добив в случая влияят и
геометрията на уличните осветителни уредби, и светлоразпределението на
осветителите. Поради тези причини (в условията на разглежданата тематика)
самото понятието „светлинния добив на светлинния източник” се явява
донякъде и относително понятие и може би било по-точно, ако се говори за
„приведен към дадено изчислително поле среден (средноквадратичен)
светлинен добив на светлинен източник в условия на мезопично виждане”.
От друга страна, гореспоменатите особености обуславят възможности за
формулиране на оптимизационни задачи свързани с намиране на такива
конфигурации на УОУ, светлоразпределения на осветителите, и светлинни
спектри на източниците, при които да се реализират максимални стойности на
отношението „среден (средноквадратичен) светлинен поток при мезопично
зрение”/”фотопичен светлинен поток” при мезопично зрение.
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Предлаганата в доклада методика би могла да се използва за оценка и
сравнение на УОУ при използване на различни източници и съпоставка на
тяхната енергийна ефективност в условията на фотопично и мезопично зрение.
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БИОЛОГИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СВЕТОДИОДНИТЕ
ОСВЕТИТЕЛИ ПРИ БИТОВО ОСВЕТЛЕНИЕ
Милена Недева, Христо Василев, Петър Маноилов
Резюме: Разгледани са особеностите при въвеждането на LED лампите в

битовото осветление. Сравнени са техническите, икономическите и
екологичните показатели на популярните светлинни източници в битовото
осветление. Представено е изследване на биологичното и визуално въздействие
на светодиодните осветители в битовото осветление. Направено е сравнение
с въздействието от КЛЛ и НЛ лампи, както и сравнение на въздействието
върху наблюдатели от различна възраст.
Ключови думи: LED лампи, битово осветление.
BIOLOGICAL INFLUENCE LED LUMINAIRES IN DOMESTIC
LIGHTING
Мilena Nedeva, Hristo Vassilev, Petar Manoilov
Abstract: A construction of photovoltaic module for electrical and thermal energy

is presented. The PV cells require high density of solar energy to ensure high
efficiency. Therefore a concentrator is designed that can increase the natural radiant
density to desired levels. The construction of the entire module that guaranties the
desired physical, electrical and thermal properties is discussed. The concentrated
solar radiation requires active cooling of the PV cell and the thermal energy
obtained that way is utilized as potential heat for residential usage.
Keywords: LED luminaries, domestic lighting.
1. Въведение
Наред с тенденциите в Европейския съюз и в глобален мащаб за подобряване
на енергийната ефективност и намаляване консумацията на електроенергия, в
битовото осветление получават разпространение нови светлинни източници,
базирани на светодиоди и компактни луминесцентни лампи.
Делът на осветлението в общата консумация на електрическа енергия
нараства през последните две десетилетия. Според доклад на Европейската
комисия от 19.10.2006г.[1], замяната на нажежаемите лампи с други
енергоефективни типове лампи в страните от Европейския съюз може да доведе
до икономия на енергия в диапазона 1,5 – 16,7 милиарда kWh годишно.
Съгласно европейската директива 55/32 се предвижда поетапна забрана за
продажбата на нажежаеми лампи в страните членки на ЕС. Съгласно тази
, следствие на
директива нажежаемите лампи не могат да получат знака
което те не могат да се продават в търговската мрежа.

297

III Научна конференция, ЕФ'2011, том 1

Созопол, 30 септември - 3 Октомври, 2011 г.

През септември 2009 г. влезе в сила забраната за лампите 100W, а от
септември 2011 година забраната вече се отнася и до най-масовия светлинен
източник, а именно нажежаемата лампа 60W.
2. Oсобености при въвеждането на LED лампи в битовото осветление
На следващата фигура е представено изменението на светлинния добив и
цените на компактните луминесцентни (КЛЛ) лампи и светодиодните (LED)
лампи за последните години.

Фиг. 1. Изменение на светлинния добив и цените на КЛЛ и LED лампи.
От фигурата се вижда, че в следващите години предстои значително
увеличение на светлинния добив на LED лампите и чувствително намаление на
тяхната цена, като се очаква тя да спадне под цената на компактните
луминесцентни лампи.
На таблицата са представени техническите и икономически показатели на
различните лампи за бита

Таблица 1. Технически и икономически показатели на различните лампи за
бита.
Видно е, че LED лампите са с най-малки годишни разходи, но основният
проблем при тях е високата начална цена.
За преодоляване на тази пречка в различните страни се използват различни
финансови инструменти, с които се стимулира приложението на LED лампи в
бита.
Екологичните показатели за живак за различни видове лампи могат да бъдат
сравнени на следващата таблица.
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Таблица 2. Екологични показатели за живак.
*При производство на 1 kWh ел. енергия в термичните централи в страната
се изразходват средно 2 kg въглища, т.е. за 1 kWh се отделят 0,002 g живак,
който се изхвърля в околната среда и на този етап на развитие на технологията
не може да се ограничи изхвърлянето му в околната среда.
От таблицата е видно, че LED лампите са с май-малко замърсяване с живак
на околната среда и не съдържат живак, което е съществено предимство.
3. Визуално и биологично въздействие
Човешкото зрение е сложен процес. Попадайки върху ретината, светлината
въздейства на фоточувствителните клетки – три вида колбички и един вид
пръчици. Сигналите, предизвикани от въздействието на светлината се предават
по зрителния нерв в главния мозък. Процесът на възбуждане на
фоторецепторите е нелинеен и зависи от много параметри, но най-много от
физическите особености на ретината.
LED лампите имат специфична крива на спектрално излъчване, която е
непрекъсната и чувствително се отличава от кривите на спектрално излъчване
на нажежаемите лампи и компактните луминесцентни лампи.
На следващите графики са представени кривите на спектралната
чувствителност на биологичното и визуалното въздействие, както и кривите на
спектралното излъчване на НЛ, КЛЛ и LED лампи.

Фиг. 2. Криви на спектралната чувствителност на биологичното и
визуалното въздействие.
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Фиг. 4. Крива на спектралното
излъчване на НЛ и КЛЛ

С използване на кривите на биологичното и визуалното въздействие, при
условие, че различните светлинни източници излъчват еднакъв светлинен поток
ФНЛ = ФКЛЛ = ФLED ,
са определени визуалните и биологични въздействия за различните
светлинни източници.
Изхождайки от факта, че населението на България и Европа застарява, са
определени и отчетени визуалното и биологично въздействие на
средностатистически възрастен наблюдател (65 г.).
На следващата фигура е представено съотношение на коефициентите на
пропускане на очните ябълки за наблюдатели на 65г. (Т65) и 25 г. (Т25).

Фиг. 5. Съотношение на коефициентите на пропускане на очните ябълки за
наблюдатели на 65г. (Т65) и 25 г. (Т25).
Получените резултати са представени на следващата таблица:

Таблица 3. Екологични показатели за живак.
4. Изводи
С най-малко въздействие върху околната среда са светодиодните лампи.
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Към днешна дата с най-малки годишни разходи за крайния потребител са
светодиодните лампи.
За да се осигури необходимият зрителен комфорт за възрастен наблюдател,
трябва да бъде увеличен светлинният поток при LED лампи с около 55%
(спрямо НЛЛ), а при КЛЛ с 90%.
Биологичното въздействие при LED лампи при 4000К е с около 30% подобро спрямо НЛ за млади наблюдатели.
За да се осигури необходимото биологично въздействие на наблюдатели Т65
при LED и КЛЛ лампи, трябва да се увеличи осветеността със 100%.
LED лампите, освен в битовото осветление, ще увеличат присъствието си в
широк кръг други светлотехнически приложения. Използването на LED
лампите и сега е по-ефективно от алтернативните източници на светлина за
акцентиращо осветление, художествено, рекламно, фасадно осветление,
светофарни и сигнални устройства, временни и преносими осветители и
сигнализации.
Основният проблем в настоящия етап е високата им цена, но при използване
на подходящи финансови инструменти може да се стимулира тяхното
приложение.
5. Потвърждение
Настоящата работа е подкрепена финансово от дог. ДУНК 01/3 – „Създаване
на университетски научноизследователски комплекс (УНИК) за иновации и
трансфер на знания в областта на микро/нано технологии и материали,
енергийната ефективност и виртуалното инженерство”.
ЛИТЕРАТУРА
[1] EU press release, “Research shows huge potential energy savings through light-bulbs
and household goods”, MEMO/06/386, 19.10.2006
Автори:
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ОПТИМИЗИРАНЕ НА СВЕТЛОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА
УЛИЧНИ ОСВЕТИТЕЛИ ПО ЯРКОСТ НА ПЪТНОТО
ПЛАТНО
Ива Драганова, Петър Русев, Вълчан Георгиев, Христо Василев
Резюме: В настоящият доклад е представена задача за оптимизация на
светлоразпределението на улични осветители с цел минимизиране на
светлинният поток, като се отчитат възможностите на LED технологиите
за концентрирането му. Разработени са процедури в MATLAB, чрез които се
определят количествените и качествени показатели реализирани от
осветителите за съответният клас улица.
OPTIMIZATION OF A LIGHT DISTRIBUTION OF THE STREET
LUMINAIRE BY LUMINANCE OF THE ROAD CARRIAGEWAY
Iva Draganova, Peter Rusev, Valchan Georgiev, Hristo Vasilev
Abstract: In this report is presented method for optimization of the light
distribution of street luminaires to minimize lighting flux. Procedures for calculating
of quantitative and qualitative indicators realized from luminaires are developed.
[1] Въведение
Целта на решаването на оптимизационната задача е да се оптимизира
светлоразпределението на уличен осветител, като чрез използването на
минимален светлинен поток се удовлетворяват количествените и качествени
показатели при нормиране по яркост. В процеса на работа са развити
процедури в работната среда на MATLAB, посредством които се изчисляват:
средната яркост (Lav), надлъжната равномерност (Ul), обща равномерност(Uo).
[2] Изложение
Изчисленията се извършват съгласно посочените изисквания в [1]. Спрямо
дефинираните условия изчислителното поле в надлъжна посока е поместено
между 2 осветителя разположени от една и съща страна на пътното платно,
първият осветител се намира на 60 метра от наблюдателя. Когато имаме повече
от един ред осветители и разстоянието между осветителите се различава между
редовете, изчислителното поле лежи между два осветителя с по-голямо или
най-голямо отстояние един от друг.
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фиг.1 Изчилсително поле при нормиране по яркост
1. Периферия на съответната зона; 2. Изчислително поле; 3. Широчина на съответната
зона –Wr; 4. Последен осветител в изчислителното поле; 5. Първи осветител в
изчислителното поле; 6. Наблюдател; 7. Посока на наблюдение.

Точките от изчислителното поле трябва да бъдат равномерно разположени,
както е показано на фигура 2. Първият и последният напречни редове от
изчислителни точки са разположени на половината от надлъжното разстояние
между точките от границите на полето.

фиг.2 Разположение на точките в изчислителното поле
1 - Периферия на пътното платно
2 - Последен осветител в изчислителното поле
3 - Изчислително поле
4 - Централна линия на пътното платно
5 - Първи осветител в изчислителното поле
6 - Посока на наблюдение
7 - Позиция на наблюдателя по надлъжната ос
Разстоянието между точките в надлъжно и напречно направление се
определя, както следва:
а) В надлъжно направление:
D=

S
, където
N

D – разстоянието между точките в надлъжно направление в метри
S – разстоянието между осветителите в един и същи ред в метри
303

III Научна конференция, ЕФ'2011, том 1

Созопол, 30 септември - 3 Октомври, 2011 г.

N – броят на изчислителните точки в надлъжно направление със следните
стойности:
За S ≤ 30 м, N=10;
За S > 30 м, N придобива стойност равна на най-малкото цяло число даващо
като резултат D=3 m . Първият напречен ред от изчислителни точки се намира
на разстояние D/2 от първия осветител.
б) В напречно направление:
Разстоянието d в напречно направление се определя по следната зависимост:

d=

WL
, където
3

d – разстоянието между точките в напречно направление
WL – широчина на пътното платно
Най – крайните точки са разположени на разстояние d/2 от периферията
на платното.
За изчисление на яркостта линията на зрение на наблюдателя трябва да е на
1,5 m от повърхността на пътното платно. В напречно направление
наблюдателят е разположен в центъра на всяка линия. Средната яркост (Lav) и
общата равномерност (Uo) трябва да бъдат изчислени за цялото платно и за
всяка позиция на наблюдателя. Надлъжната равномерност на яркостта трябва
да бъде изчислена за всяка централна линия от пътното платно.
Границите на зоната за определяне на осветителите, които да бъдат
включени в изчислeнието на яркостта в определена точка се определят както
следва:
а) Границата от двете страни на наблюдателя в напречно направление е
най-малко 5 пъти височината на монтаж на осветителя от двете страни на
изчислителната точка.
б) Границата най – отдалечена от наблюдателя е най – малко 12 пъти
височината на монтаж на осветителя от точката в посока отдалечена от
наблюдателя.
в) Граница най – близка до наблюдателя е най – малко 5 пъти височината
на монтаж на осветителя от точката в посока към наблюдателя.
1 – Изчислителна точка
2 – Граница на изчислителното поле
3 – Граница на зоната за разположение на осветителите
4 – Посока на наблюдение.
Яркостта в определена точка от изчислителното поле се определя чрез
прилагане на (1) или друга формула математически идентична на нея:

L =

I .r .ф . M F . 1 0
H 2

− 4

(1) , където

L – яркост, cd/m2
I – светлинен интензитет в направление (С, γ)
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r – приведен яркостен коефициент за траекторията на светлината свързана с
ъгловите координати (ε,β), в реципрочни стерадиани. Определя се след
квадратична интерполация спрямо стойностите на tanε и β.
MF – произведение от експлоатационният фактор на лампата и
експлоатационният фактор на осветителя.

фиг.3 Геометрия за определяне на осветителите включвани
в изчислението на яркостта
H – височина на монтаж на осветителя от повърхността на пътното платно
Сумарната яркост в точка от изчислителното поле Lp се определя от сумата
на реализираните яркости в съответната точка от всички допринасящи
осветители, а именно:
L

p

= L1 + L 2 + K L k + K L

n

=

n

∑

k =1

Lk

Геометрията, спрямо която се изчислява яркостта е представена на
фигура 4.

фиг.4 Геометрия за изчисление на яркостта
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H – височина на монтаж на осветителя
PN – нормалата към точка P лежаща на повърхността на пътното платно
Q – фотометричен център на осветителя
QT – първа фотометрична ос на осветителя
ST – надлъжно направление
β – допълнителен ъгъл
ε – ъгъл на падане на лъча светлина
σ – ъгъл на наблюдение
φ – инсталационен азимут
1) Осветител;
2) Посока на светлината;
3) Наблюдател.
При пресмятането на светлинният поток попадащ върху пътното платно
приемаме, че 100% от потока излизащ от осветителя попада върху
повърхността на пътя. Количествено пресмятаме потока използвайки формула
(2)
n

∑ Ф = I .Ω
j

i =1

j

(2)

Ij – интензитет съсредоточен в точка от изчислителното поле
Ωj – пространствен ъгъл, между който е заключен интензитетът

фиг.5 Пространствен ъгъл Ω и геометрия на полето
за изчисление на светлинният поток
Известни
са
математически
модели
за
оптимизиране
на
светлоразпределението на улични осветители по яркост, като тези модели са
съобразени със старите технологии за улично осветление (НЛ, МХЛ, КЛЛ),
като при тях 50% от светлинният поток попада извън пътното платно. С
развитието на LED технологията и с едно от основните и предимства, а именно
концентриране на светлинният поток, е необходимо тези математически модели
да бъдат доразвити.
Целевата функция на оптимизационният модел, който е развит е чрез
минимум светлинен поток да бъдат удовлетворени всички показатели за
съответният клас улица при нормиране по яркост. Математическият вид на
функцията е показан в (3).
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m in {Ф ( I 1 , I 2 K I p } (3)
Ограничителните условия на оптимизационната задача са стойностите на
нормените показатели за нормиране по яркост.

Lav ≥ Lav норм
Uo ≥ U o норм
Ul ≥ Ul норм
3. Заключение
На базата на този оптимизационен модел би било възможно да се създаде
фамилия от светлоразпределителни криви които отчитат възможностите на
новите технологии. На базата на тези криви могат да се създадат оптични
системи за светодиоди, които да концентрират над 75% от светлиннията поток
върху уличното платно и да удовлетворяват всички количествени и качествени
показатели.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
АВТОНОМНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ НА
ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ТУНЕЛИ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Георги Павлов, Илко Търпов
Резюме:
В доклада ще бъдат разгледани възможностите за използване
на въздушния напор на вятъра създаден от преминаващите железопътни
състави за
осигуряване на автономно захранване за осветление чрез
монтиране на ветрогенератори в железопътните тунели.
RESEARCH OPPORTUNITIES FOR PROVIDING POWER
AUTONOMOUS THE LIGHTING TUNNELS DURING OPERACION
Georgi Pavlov, Ilko Tarpov
Abstract: The report will examine the use of air pressure created by wind passing
rolling stock to provide autonomous power for lighting by installing wind turbines in
railway tunnels.
1. Въведение
Железопътните тунели са изкуствени съоръжения за преодолявате на големи
препятствия. В тях се създават по-силни или по-слаби естествени въздушни
течения обусловени от температурните разлики вътре и вън от тунела, от
атмосферните условия, от разликата във височините на двата входа, от
дължината и разположението му спрямо направлението север-юг и др.
Отделните фактори ще бъдат разгледани по-подробно с цел да се установи до
каква степен би могло да се разчита на тях за достигане на достатъчна мощност
на въздушните течения за производство на електрическа енергия.
Естествените въздушни потоци са бавни и нерегулируеми. Съществен ефект
върху скоростта на въздушните течения в тунелите оказват преминаващите
железопътни транспортни средства. Те създават тяга от буталното действие,
което предизвикват при преминаването през съоръженията. Този ефект е
особено значим при еднопътните железопътни тунели, тъй като влакът заема
голяма част от сечението на тунела и има дължина, съизмерима с дължината на
тунела. Скоростта на въздушния поток в тунела се увеличава с приближаване
на подвижния състав към входния портал и достига скорост пропорционална на
скоростта на влака в самия тунел. След излизане на влака от тунела буталния
ефект изчезва , но движението на въздуха към изходния портал продължава под
влиянието на кинетичната енергия на масата на въздуха, намиращ се в тунела.
Аналогична е картината и при двупътните жп тунели, но с тази разлика, че
оставащото свободно пространство между влака и облицовката е значително
по-голяма, което отслабва буталното действие.
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В железопътната мрежа на Република България съществуват 148 тунела от
които 36 са с дължина над 300 метра. Според нормативната уредба всички
тунели с тази дължина и тези с дължина над 150 метра разположени в криви
трябва да бъдат снабдени с осветление. По време на експлоатация доброто
осветление допринася за безопасното преминаване на влаковете през тези
съоръжения и за повишаване на комфорта на пътниците. Осветлението в
тунелите е два вида: общо и ремонтно. Общото е стационарно и се включва и
изключва автоматично от приближаващия влак или ръчно от съседните
железопътни гари. Осветителните тела се разполагат извън строителния
габарит на железопътната линия, на височина 3 метра от глава релса. Те трябва
да осигуряват осветеност от 1 lx и трябва да осветяват целия тунел. При
еднопътните тунели се монтират едностранно през 10÷15 метра, а при
двупътните двустранно, шахматно, през 20÷30 метра. Осветителните тела
трябва да бъдат защитени от влага, прах и механични повреди с възможност за
лесно почистване и подмяна. В никакъв случай не трябва да заслепяват
влаковия персонал.
2. Същинска част
Естествените въздушни течения в железопътните тунели до голяма степен са
индивидуални за всяко съоръжение. Това се дължи преди всичко на
топографското разположение през което минава тунелът, разликата в
барометричното налягане при двата портала, температурните разлики на
въздуха вън и вътре в тунела, както и скоростта и направлението на вятъра.
Естествената тяга на въздуха в тунела зависи също и от неговите индивидуални
характеристики: дължина, сечение, план и надлъжен профил.
Температурните разлики на въздуха отвън и вътре в тунела изразени ясно
през зимния и летния сезон обуславят топлинният въздушен напор( ht ). Той се
изчислява по формулата:
ht = ( γв – γт) Н , daN/m2
където: γв и γт – обемно тегло на въздуха вън и вътре в тунела при
съответната температура, daN/m3;
Н – денивелация между порталите, m.
При дългите тунели, които пресичат високи водораздели, от двете страни на
които метеорологичните условия могат да бъдат различни възниква
барометричен напор:
(2)

hб = 13,6∆ Нб , daN/m2

където: 13,6 – специфичното тегло на живака;
∆ Нб – разликата в барометричното налягане между двата портала
измерено в mm живачен стълб.
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Въздушният напор от вятъра зависи от разположението на порталите спрямо
посоката на преобладаващите ветрове и се изчислява по формулата:
(3)

Vв2
Vв2
2
cos α = ρt
cos 2α , daN/m2
hв = γt
2g
2

където:
ρt – плътността на въздуха при температура t0 C, daN/m4
Vв – скоростта на вятъра, m/s;
α0 – ъгълът, който сключва посоката на вятъра с тунелната ос;
g = 9,81 – земното ускорение, m/s2 .
Тези три компонента определят общия въздушен напор:
(4)

hо = ht ± hб ± hв , daN/m2

Този напор от естествената тяга отива за преодоляване на триенето на
въздуха в стените на тунела и на други съпротивления, характеризиращи се с
кофициента ξi :
(5)

hо = ρt  λ + ∑ ξi  Т , daN/m2
 4R
 2
L

V2

където: λ – коефициент на триене на въздуха в стените на тунела;
L – дължина на тунела, m;
Vт – скоростта на движение на въздуха в тунела, m/s.
От формула 5 се определя Vт :
(6)

2ho
, m/s.
 L

ρt  λ
+ 1, 6 
 4R


Vт =

Енергията на въздушния поток при скорост V е съответно:
Е = 0.5МV2
където: М е масата на въздуха в kg,
(8)

М = pv , [m3]

p-плътността, а v-обемът.
От това следва, че:
(9)

E=0.5pvV2 , [kWh]
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Тази обща кинетична енергия отнесена към определен интервал от време ни
дава мощността на вятъра – Р.
(10)

P = 0.5pvV2/t , [W]

Кинетичната енергия на вятъра е пропорционална на плътността на въздуха,
т.е. масата му за единица обем. С други думи, колкото е "по-тежък" въздухът,
толкова повече енергия се получава от турбината. При нормално атмосферно
налягане и при температура от 15 градуса по Целзий въздухът тежи около 1.225
килограма за кубичен метър. [1] Плътността намалява бавно с нарастващата
влажност, но се увеличава при ниски температури.
Комбинираното въздействие на скоростта на влака и скоростта на въздуха
предизвиква аеродинамичен вихров момент, който може да се използва за
задвижване на вертикално осеви ветрогенератори. Роторите на вертикално
осевите турбини описват повърхности на различни овални осево-симетрични
тела. Когато тези тела са цилиндри с височина h и диаметър D, то площта на
вертикалната им проекция е:
(11)

S = Dh.

Има съществено значение да се определи каква е енергозначимата стойност на
вятъра за всяка една реална турбина, както и кои са неполезните му компоненти.
Това може да стане чрез извършване на ветроенергиен одит. Трябва да се
отбележи, че в тунелите вятърът има посока от единия към другия портал по
дължината на тунела, като скоростта е различна в средата на тунела и неговите
стени. Този факт се дължи на триенето на въздеха в повърхностите до които се
допира. В тунели с гладки стени съпротивлението е по-малко.
В долната част на тунелите скоростта на въздушния поток е по-малка в
сравнение с горната. При монтиране на вертикално-осев генератор с един
цялостен вал ще се получи намаляване на теговата обща скорост. От друга
страна вибрациите и създаденият шум от витлата на ротора ще бъдат по-големи.
Този проблем може да се реши чрез разделяне на модулни ротори, въртящи се в
обратни посоки. Те са показани на фиг. 1 и 2, където са изобразени два
контравъртящи се модула на турбина тип Дариус. Дариус турбините се въртят
за сметка на аеродинамичната сила, която създава ветропотока въху лопатите, а
не за сметка на разликата {F1 - F2) в съпротивленията на двете осево-симетрични
части на ротора на Савониус. Тази съществена разлика прави Дариус ротора над
два пъти по-ефективен от този на Савониус. [1]
Предимството на вертикално-осевите турбини пред хоризонтално-осевите се
състои в това, че първите не се налага да бъдат ориентирани в посоката на
преобладаващия вятър и са способни да реализират ротационни движения,
независимо от неговата посока. Това е безспорно предимство, което облекчава
конструкцията и значително опростява ветроагрегати с такива турбини. Те са с
15 до 45 % по-евтини от хоризонтално-осевите при сравними мощностни
показатели. От друга страна при разглеждания проблем тази конструкция
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напълно удовлетворява поставените изисквания за габарит на генератора и
относителната еднаквост на направлението на ветропотока.

1

2

Но вертикално осевите турбини се характеризират с известен брой
определени технически проблеми. На първо място могат да се получат големи
натоварвания върху лопатите, дължащи се на центробежните сили, породени при
въртенето на турбината при високи ротационни скорости и големи диаметри.
На второ място, движението на лопатите срещу ветропотока при високи
скорости на въртене, може да доведе до по-високо шумово ниво, в резултат от
големите завихряния, предизвикани от лопатите.
И на трето място - лопатите на вертикално-осевите турбини са изложени на
неравномерен
усукващ
момент,
когато
те
извършват
взаимнопротивоположните движения - пресичане на посоката на вятъра и движение по
инерция.
Всички тези недостатъци в конкретния случай нямат определящо значение
поради ограничените скорости на движение на влаковите състави в
железопътните тунели, които са в порядъка от 40 до 80 км/ч.
За да се получи реална представа за големината и времетраенето на
ветропотока при преминаване на влаков състав бяха направени измервания в
тунел с дължина 165 м между гарите Долна махала-Баня. Тунела е еднопътен с
габарит Г=6.00(м). Максимално допустимата скорост за движение е 60 км/ч.
Участъка е електрифициран и по него се движат електромотрисни влакове
„Deziro” с ширина на коша 2, 83м +/- 20мм и обща дължина между
автосцепките 57,66м. С посочената скорост тунелът ще бъде преминат за 13,4
секунди от навлизането на челната кабина до излизането на задната.
Измерването на скоростта на вятъра се извършва на входа на тунела с
дигитален анемонетър „MASTECH” MS 6250. Температурата на околната среда e
24°C, а влажността на въздуха е 64%. Датчика е поставен на височина 1,8 м над
глава релса и на 0,25 м от стената, като това не нарушава изискванията за
минимален, допустим габарит. С преминаването на влак покрай датчика започва
постепенно увеличаване на скоростта от 0 до 8,7 m/s. С преминаването на края
на влака скоростта на въздушния поток рязко спада на 0,9 m/s и отново
нараства на 5,8 m/s. Това се дължи на пониженото налягане на опашката на
влака и на кинетичната енергия на въздуха от създадения бутален ефект, както
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и от завихрянията на въздуха след движещите се транспортните средства.
Общата продължителност на времето през което скоростта на вятъра е равна
или по-голяма от 2,5 m/s е 34 секунди, което представлява 1,6 пъти по-дълго
време от времето за преминаване на състава през тунела.
В обратна посока преминаващият влак се движи с 50 км/ч и отчетените
показания на анемометъра са Vт мах=5 m/s. Естественото течение е с еднаква
посока на влака и има стойност Vт=1,4 m/s. Максимално достигнатата скорост
на въздуха от 5 m/s е за период от 27 секунди, което също представлява
приблизително два пъти по-дълго време от това за преминаване през тунела.
3. Заключение
С така получените стойности от измерванията на скоростта на вятъра в тунел
може да се направи извода, че е възможно монтирането на малки вертикални
ветрогенератори с мощност до 300W. Тяхното място може да бъде пред двата
портала на тунелите или в намиращите се вътре ниши (фиг. 3). При по дълги
тунели генераторите могат да са повече, така че необходимата мощност да се
раздели на участъци според дължината на тунела. Изследванията в тази насока
ще продължат.

фиг. 3 Ниша в тунел
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ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ ЗА РЕНОВИРАНЕ НА УЛИЧНИ
ОСВЕТИТЕЛНИ УРЕДБИ ЧРЕЗ ЧАСТНА ФИНАНСОВА
ИНИЦИАТИВА
Ангел Пачаманов
Резюме: Частната финансова инициатива (PFI) като форма на публичночастното партньорство (PPP) става все по-популярна при поддържане на
улично осветление, тъй като при взаимно-изгодни условия за общината и
обслужващата фирма общинските администрации се освобождават от
непривична дейност. На базата на информация за добри европейски практики
в доклада е направен опит да се даде модел за оценка на проекти за реновиране
на улични уредби, на базата на който може да се подготви договор за
публично-частно партньорство с общината.
PROJECT EVALUATION FOR RENOVATION OF STREET LIGHTING
THROUGH PRIVATE FINANCE INITIATIVE
Angel Pachamanov
Abstract: Private Finance Initiative (PFI) as a form of public-private partnership
(PPP) is becoming more popular in the maintenance of street lighting, as in mutually
beneficial conditions for municipal service company and municipal administrations.
On the basis of information on good practices in Europe, the report attempts to
provide a model for the evaluation of projects for renovation of street lights, based on
who can prepare a contract for public-private partnership with the municipality.
Keywords: renovation of street lighting
1. Въведение
Осигуряването на ефективно улично осветление (УО) е отговорност на
общините и тази отговорност произтича от закона за местното самоуправление
и местната администрация, закона за енергетиката и енергийната ефективност и
от закона за устройството на територията [1]. Публичният характер на
собствеността предполага възможност за възлагане на дейностите по
експлоатация, модернизация и развитие на УО на концесия като използването
на тази възможност има смисъл само при извършване на изгодно за общината
енергийноефективно обновяване на уличните осветителни уредби (УОУ),
водещо до намаляване на разходите за осветление.
Блокова схема на проект за публично частно партньорство (ПЧП) е показана
на фиг.1. Проектът цели подобряване и поддръжка на 62000 “единици” улично
осветление (50000 стълбове с осветители и 12000 светлинни знаци) за период от
25 години. Проектът включва основен инвестиционен период от 5 години за
привеждане на осветлението на необходимото техническо ниво (в рамките на
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25 годишна концесия за експлоатация). Общата стойност на проекта е €45
милиона с начало на финансирането ноември 2007 г. През този период
партньорът от частния сектор, Amey Street Lighting Ltd (ДСЦ - дружество със
специална цел), подменя, поддържа и ремонтира стълбове, улични осветители и
светлинни знаци (средно по около €725 на “единица” за 25 години) в регион с
площ около 5371 кв.км, намиращ се в източната част на Великобритания [2].

Фиг.1. Блокова схема на HBG PFI проект за реновиране на улично
осветление във Великобритания. Собственият капитал е осигурен от
акционерите на ДСЦ
При тази схема от основно значение за общината е първоначалната оценка
на разходите за улично осветление за целия срок на договора. Голяма част
от тези разходи ще бъдат в инвестиционния период от 5 години, когато
уредбите се привеждат във вид, гарантиращ нормална експлоатация за
останалите 20 години от концесионния договор. Следваща по значение е
организацията на контрола по спазване на клаузите на подготвяния договор.
Това се отнася основно до контролиране на изискваните от стандарта за улично
осветление количествени и качествени показатели. Ако в договора с
концесионера се предвижда той да плаща разходите за електроенергия,
“икономии” вследствие изключване на осветлението не трябва да се допускат.
Използването на т.н. «системи за отдалечен контрол на осветлението» прави
невъзможни икономии от този вид, тъй като в общината текущо постъпват
отчети за изпълнението на основните показатели - планов и реален разход на
електроенергия за осветление по категории улици (за 1 км), брой откази на
съоръжения, цена на осветлението за един жител и т.н. Показателите се
получават от поддържаната база данни, като достъп до нея има концесионера и
лабораторията, изпълняваща контролни функции. Последната се наема от
общината с допълнителен договор, а основните функции по контрола се
вписват в концесионния договор. Такава организация допринася за изграждане
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на доверие между концесионер и община и стимулира концесионера активно да
прилага мероприятия за ограничаване на разходите за осветление.
Ефективността от внедряване на такива системи се оценява по срока на
откупуване на допълнителни капитални вложения, което трябва да стане с
цената на спестените разходи за осветление.
2. Изложение
Годишните разходи за осветление TAV (Total Annual Value) се определят
като сума от разходи за електрическа енергия CEN, разходи за поддръжка CMAINT
и разходи CA за връщане на изтегления за реконструкция на осветителната
уредба кредит:
TAV=CEN+CMAINT+CA ,
(1)
като общите годишни разходи за осветление се отнасят за годината на
изграждане на уредбата, т.е. сегашна стойност на разходите (present value).
Изчисляването на годишните разходи за електроенергия CEN е на базата на
работната мощност PР, годишната използваемост (работа) на осветителната
уредба TA и средната цена на един kWh електроенергия ce за времето, през
което тя работи, т.е.
CEN= PР . TA . ce ,
(2)
където PР е в kW, TA – в часове, ce – лв/kWh.
Изчисляването на разходите за поддръжка CMAINT се извършва на базата на
цените за групова и единична подмяна на лампи за настоящата година:
C MAINT =

n.T A
TN

m


C LAMP + C CH .GR + C CL.GR + 100 (C LAMP + C CH .SGL + C CL.SGL )  ,

(3)

където n е броят на светлинните източници (СИ) в уредбата (лампи или
модули при използване на светлодиоди като СИ); TA е годишната
използваемост на уредбата, h; TN – средният живот на СИ, h, CLAMP – цена на
един СИ, лв; CCH.GR , CCH.SGL – съответно цена за групова и единична подмяна на
СИ, лв; CCL.GR , CCL.SGL – съответно цена за групово и единично почистване на
осветител, лв; m – процент на единично отпадащи СИ за предписания среден
живот.
Изчисляването на разходите за връщане на изтегления за реконструкция на
осветлението кредит CA е на базата на капиталните вложения PP (Purchase
Price) за съоръжения, монтаж и пусково-настроечни работи:
CA =

PP
1

1
r −
N 
r (1 + r ) 


(4)

Изразът в знаменателя е т.н. анюитетен фактор AF:
1
1 ,
AF = 1 −

r  (1 + r )N 

(5)
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с който се получава годишната вноска CA за връщане на кредита, за да се
изплатят дисконтираните с лихвения процент r капитални вложения за период
N (до края на периода ще бъдат върнати PP’=N.CA). В таблица 1 са показани
стойностите на анюитетния фактор AF при различни лихвени проценти r и
периоди за връщане на кредита N, а в таблица 2 – колко се връща на банката 1
лв получен кредит при лихвен процент r и период N (в години).
Таблица 1. Анюитетен фактор AF=(1/r).(1-1/(1+r)N)
N/ r
1
2
3
5
7
10
15
20
25

1%
0,99
1,97
2,94
4,85
6,73
9,47
13,87
18,05
22,02

2%
0,98
1,94
2,88
4,71
6,47
8,98
12,85
16,35
19,52

2,5%
0,98
1,93
2,86
4,65
6,35
8,75
12,38
15,59
18,42

3%
0,97
1,91
2,83
4,58
6,23
8,53
11,94
14,88
17,41

4%
0,96
1,89
2,78
4,45
6,00
8,11
11,12
13,59
15,62

5%
0,95
1,86
2,72
4,33
5,79
7,72
10,38
12,46
14,09

6%
0,94
1,83
2,67
4,21
5,58
7,36
9,71
11,47
12,78

7,5%
0,93
1,80
2,60
4,05
5,30
6,86
8,83
10,19
11,15

Таблица 2. Върнати средства за всеки лев кредит при лихва r за N години
N/ r
1
2
3
5
7
10
15
20
25

1%
1,01
1,02
1,02
1,03
1,04
1,06
1,08
1,11
1,14

2%
1,02
1,03
1,04
1,06
1,08
1,11
1,17
1,22
1,28

2,5%
1,03
1,04
1,05
1,08
1,10
1,14
1,21
1,28
1,36

3%
1,03
1,05
1,06
1,09
1,12
1,17
1,26
1,34
1,44

4%
1,04
1,06
1,08
1,12
1,17
1,23
1,35
1,47
1,60

5%
1,05
1,08
1,10
1,15
1,21
1,30
1,45
1,60
1,77

6%
1,06
1,09
1,12
1,19
1,25
1,36
1,54
1,74
1,96

7,5%
1,08
1,11
1,15
1,24
1,32
1,46
1,70
1,96
2,24

8%
1,08
1,12
1,16
1,25
1,34
1,49
1,75
2,04
2,34

Друг често използван метод за избор на вариант е минимумът на разходите
за целия период на експлоатация на осветителната уредба:
LCC = N.PP/AF + OE =min ,

(6)

където LCC е стойност на средствата, натрупани за целия живот N на работа
на осветителната уредба (Life Cycle Costs), PP (Purchase Price) е цената на
придобиване на уредбата (съоръжения, монтаж, пусково-настроечни работи)
чрез кредит с лихва r; AF е анюитетният фактор (PP/AF дава вноската за
изплащане на кредита за период N - в случая живота на уредбата); OE
(Operating Expenses) e сумата от годишните разходи за целия живот на уредбата
(цена на електроенергия, лампи, труд за обслужване).
При известна средна инфлация i за периода на експлоатация N на уредбата,
общите разходи се получават от израза:
N −1

OE = Z .∑ (1 + i) k ,

(7)

k =0
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където Z=CEN+CMAINT са разходите за електроенергия и поддръжка през
годината на изграждане на уредбата.
Годишната вноска по изплащане на изтегления кредит ще бъде:
1

1
C A = PP / AF = PP /  −
N  ,
 r r (1 + r ) 

(8)

при което формула (2.6) придобива вида:

LCC = OE + C A .N .

(9)

Определянето на продължителността на работа на осветителната уредба ТА
(формула 2) се извършва по календари на естествена осветеност, по които се
управлява уличното осветление. В табл. 1 за различните класове улици [4] са
дадени изискваните средни яркости на платното, съответстващата средна
осветеност при суха настилка клас R3 и изчислената годишна продължителност
на работа на осветлението ТА, като същите са получени на базата на
едногодишно изследване на изменението на естествената осветеност при
разсъмване и свечеряване за района на гр. София [3].
Таблица 3. Изчислена годишна продължителност на работа на осветлението ТА
при улици, нормирани по яркост съгласно EN БДС 13201-2
Категория на улицата по EN БДС 13201-2

ME1 (Скоростни градски магистрали)
ME2 (Градски магистрали)
ME3 (Главни улици)
ME4 (Районни артерии)
ME5 (Събирателни улици)
ME6 (Квартални улици)

L,
cd/m2
2,00

ЕХОР,
lx
80

ТА,
часове

1,50

60

4240

1,00

40

4220

0,75

30

4200

0,50

20

4150

0,30

10

4100

4260

Таблица 4. Изчислена годишна продължителност на работа на осветлението ТА
при улици, нормирани по осветеност по EN БДС 13201-2
Категория на улицата по EN БДС 13201-2
S1 (Алеи за велосипедисти, аварийни ленти)

ЕХОР_СР,
lx
15

ЕХОР_МИН,
lx
5

ТА,
часове
4140

S2 (Места за паркиране)

10

3

4100

S3 (Тротоари)

7,5

1,5

4070

S4 (Алеи за пешеходци, квартални улици)

5

1

4015

S5 (Училищни дворове)

3

0,6

3960

S6 (Улици в малки населени места)

2

0,6

3930
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За малки населени места и квартални улици, нормирани по осветеност
продължителността на включване е изчислена по астрономически календар,
реализиран по настъпването на “граждански полумрак”. Той отговаря на
положение на Слънцето 6° под хоризонта, когато планетите и звездите от първа
величина (най-ярките) стават невидими сутрин или започват да се виждат вечер
(табл.4). Вечер гражданският полумрак за района на град София почти съвпада
с настъпването на естествена осветеност 5 lx, а сутрин е 10-15 минути по-рано.
Последователността на провеждане на изчисленията за годишните разходи
за осветление за дадено населено место се получават като за всеки тип
осветителна уредба се пресмятат годишните разходи за 1 км уредба (формули
1-5). При известна обща дължина на различните категории улици се получават
общите годишни разходи за осветление на цялото селище. Цената на
осветлението за целия живот на уредбата, отнесени към настоящия момент
(present value), ще се получи чрез умножаване на годишните разходи с живота
на уредбата. Тази стойност се завишава според очакваната годишна инфлация
(цените на консумативите за поддържане на съоръженията обикновено
нарастват по-бързо от обявената инфлация). Допълнителните разходи за
контрол би трябвало да се отчетат с разходите за експлоатация на уредбите.
При използване на метода за оценка на разходите за целия живот на
уредбата LCC (формули 6-9) се процедира по подобен начин, с тази разлика, че
инфлацията за периода на експлоатация на уредбите е отчетена чрез формула 7.
Затова този метод е по-удобен за изчисляване на цена на концесионен договор
за реновиране и поддръжка на улично осветление.
Всеки проект за концесия по линията на ПЧП съдържа раздели,
даващи информация за проектирането, изпълнението, експлоатацията и
финансирането на проекта в следната последователност [2]:
• Общо описание на проекта: име на проекта и място на осъществяване;
продължителност на проекта; фази на проекта (напр. 5 години основен
инвестиционен период в рамките на 25 годишна концесия за
експлоатация); инвеститори на проекта, оператор (концесионер); вид
публично-частно партньорство (напр. частна финансова инициатива); обща
стойност на проекта; дата на осигуряване на финансирането;
• Описание, което включва информация за вида, мястото и техническите
параметри на проекта;
• Ползи за общинския съвет, града или държавата – показват се основните
предимства, както и основните недостатъци на проекта;
• Описание на ключови събития; положени усилия и стъпки, предприети от
общински власти и представителя на бизнеса, довели до вземане на
съответното решение за публично-частно партньорство (ПЧП);
• История на проекта и фази на договаряне – дава се развитието на проекта,
конкретните решения във връзка с процедурата на договаряне, постигнати
резултати;
• Разходи по проекта и финансиране – дава се информация за финансовото
обезпечение на проекта и се описват ангажиментите на всяка финансираща
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институция. Например: необходимото финансиране на капиталовите
разходи по проекта се оценява на ........ лева, което включва
преференциален дълг от ......... лева и собствен капитал от ....... лева, при
съотношение дълг/собствен капитал от 90:10, което е типично за ЧФИ
проекти в Европа. Преференциалният дълг е отпуснат под формата на
банков заем от банка .................... Собственият капитал е осигурен от
акционерите на ДСЦ (дружество със специална цел). Като собствен
капитал се използва комбинация от чист собствен капитал (акции) и
подчинен дълг (заеми от акционерите);
• Общи и технически характеристики на проекта – предоставя се
информация за работата, която се извършва по проекта;
• Структура на проекта – информация, свързана със структурата на проекта,
участието на администрацията във формираното дружество със
специална цел, както и разпределението на отговорностите;
• Изводи – предлага се полезна информация във връзка с възникналите
проблеми, както и за начините, по които те са преодолени.
Интернет страница на фирма-концесионер, служеща за получаване на
сигнали за нередности от граждани [5]
Please use the form below to report problems with streetlighting and other
illuminated street furniture.
* Required information
Your contact information.
Your Name*
Your E-mail Address*

About the Problem*
Identification number of the Item (if known)
What is the item?

What is the problem?

How did it happen? (If known)

Please Select Item:
It is streetlight
It is a bollard
It is a sign
It is a beacon
Please Select Item:
It is not lit
It has bean damaged
The door is off
The light is on 24 hours (streetlight or sign)
The light is flickering/not working properly
It is twisted (sigh)
The globe is missing (beacon)
Please Select Item:
The damage is because of an accident
Other – Please Specify

Additional comments:
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3. Заключение
Предаването на уличното осветление на концесия по пътя на публичночастното партньорство е дълъг и сложен процес. В подготовката му трябва да
бъдат включени различни екипи от специалисти, които да остойностят проекта
за целия живот на работа на уредбите. За периода на експлоатация трябва да са
предвидени механизми за контрол на концесионера чрез прилагане на
съвременни системи за управление на осветлението, осигуряващи интелигентна
експлоатация на базата на поддържане на база данни. Достъп до нея трябва да
има и контролиращо звено, даващо отчети до общината за спазване на
условията на концесионния договор (поддържане на нормените показатели на
уредбите и цена на осветлението за 1 км улици от различен тип). Това ще
стимулира концесионера да извършва непрекъснато обновяване на
осветителните уредби с енергоефективни светлинни източници и осветители и
да внедрява технологии, позволяващи редуциране на мощността на
осветлението, когато не е нужно.
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ОТДАЛЕЧЕН КОНТРОЛ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В
МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Ангел Пачаманов, Николай Матанов, Иван Ангелов
Резюме: Разгледана е нискостойностна система за отдалечен контрол,
осигуряваща управление и ефективен текущ контрол на улично осветление в
малки населени места. При тях съвременните системи за интелигентно
улично осветление все още са неприложими, тъй като не се изплащат в
разумен срок с цената на спестената енергия. Предлаганата система има за
цел повишаване на доверието между община и партньор от частния сектор
чрез осигуряване на текущ контрол на основните технико-икономически
показатели на осветителните уредби, заложени в концесионния договор.
REMOTE CONTROL OF STREET LIGHTING IN SMALL
SETTLEMENTS
Angel Pachamanov, Nikolai Matanov, Ivan Angelov
Abstract: Is considered low-cost remote control systems, providing management
and effective monitoring of street lighting in small settlements. In these modern
systems for intelligent street lighting has been impractical, since it is paid within a
reasonable time the cost of energy saved. The proposed system aims to increase
confidence between the municipality and the concessionaire company by providing
continuous control of the main technical and economic indices of the lighting, set in
the concession contract.
Keywords: low-cost remote control, intelligent street lighting
1. Въведение
Публичният характер на собствеността върху уличното осветление
предполага възможност за възлагане на дейностите по експлоатация,
модернизация и развитие на УО на концесия по линията на публично-частното
партньорство (ПЧП). Сключеният договор освобождава общинските власти от
несвойствена за тях дейност, като проектът обикновeно включва основен
инвестиционен период от 5 години за привеждане на осветлението на
необходимото техническо ниво и 25 годишна концесия за експлоатация. През
този период партньорът от частния сектор (ДСЦ - дружество със специална
цел), подменя, поддържа и ремонтира стълбове, улични осветители и светлинни
знаци съгласно клаузите, заложени в концесионния договор [1].
При тази схема от основно значение за общината е контролът по спазване на
клаузите по договора. Задължително е разделяне на експлоатацията от контрола
по спазване на изискваните от стандарта за улично осветление количествени и
качествени показатели [2]. Без контрол обслужващата уличното осветление
322

III Научна конференция, ЕФ'2011, том 1

Созопол, 30 септември - 3 Октомври, 2011 г.

фирма (концесионер) може да прави “икономии” за сметка на данъкоплатеца,
като “енергоефективната експлоатация” се свежда просто до изключване на
осветлението. С използването на разпространените напоследък «системи за
интелигентно улично осветление» икономии от споменатия по-горе вид не са
възможни, тъй като всичко се документира в база данни и представители на
общината текущо получават отчет как се експлоатира уличното осветление. За
съжаление, малките общини не могат да си позволят такива системи
поради невъзможността те да се изплатят в разумен срок с цената на
спестените разходи за осветление.
Разглежданата по-долу нискостойностна система за отдалечен контрол на
улично осветление има за цел да осигури необходимата информация за
експлоатацията на улично осветление, отдадено на концесия или под наем.
Отдалечен контрол и достъп до поддържаната база данни за работещите
съоръжения може да има както концесионера, така и лаборатория, изпълняваща
контролни функции. Последната ежемесечно изпраща на общината отчети с
изпълнение на основните показатели, заложени в концесионния договор планов и реален разход на електроенергия за осветление, брой откази на
съоръжения, цена на осветлението за един жител и т.н. Клаузите за
контролираните параметри и периодичността на представянето им пред
общината са описани в концесионния договор. Договорът на лабораторията за
контрол на осветлението е с общината, а не с концесионера.
2. Изложение
2.1. Основни принципи залегнали в работата на системата
На фиг.1 е показана блокова схема на разработената система за отдалечен
контрол. Системата е от типа “нискостойностна”, което означава, че нивото на
автоматизация на процесите е такова, че разходите по внедряване са значително
по-малки от ефектът от използването й, т.е. допълнително вложените средства
за автоматизация се изплащат с цената на спестената енергия за срок от 3 до 5
години - граница, препоръчвана за мероприятия, свързани с повишаване
енергийната ефективност на осветителни уредби.

Фиг. 1. Блокова схема на система за отдалечен контрол на улично осветление
по GSM-канал. На всеки три касети се изисква един GSM-модем
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Системата включва три йерархични нива: на най-ниското ниво са два
обектни контролера, обменящи информация по токов кръг (усукана двойка) с
второто ниво – сегментен контролер. Последният изпълнява ролята на обектен
контролер за касетата, в която е монтиран и на централна станция за обектните
контролери на двете съседни касети, т.е. обектният контролер се различава от
сегментния контролер само по програмното си осигуряване. Чрез GSM-модем
събраната информация в сегментния контролер се изпраща (при поискване)
към третото йерархично ниво – персонален компютър с организирана база
данни, разположен в централния диспечерски пункт. Компютърът чрез GSMмодем веднъж на денонощие се свързва с всеки сегментен контролер и
обновява базата данни с основните параметри на наблюдаваните съоръжения.
Броят на сегментните контролери е неограничен, но към всеки от тях се
включват до два обектни контролера за всяка посока на разстояние до 900 м.
Работата на обектния контролер се основава на три от основните принципи,
водещи до повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление: а)
намаляване на продължителността на включване чрез съобразяване
светлотехническия клас на улицата; б) реализиране на целонощен и полунощен
режими на работа на осветителните уредби; в) намаляване на
интензивността на осветлението при намаляване интензивността на трафика.
Таблица 1. Прагове за управление на външно осветление и годишна продължителност на
работа на осветлението ТА при улици, нормирани по яркост (EN БДС 13201-2)
Категория на улицата по EN БДС 13201-2

ME1 (Скоростни градски магистрали)
ME2 (Градски магистрали)
ME3 (Главни улици)
ME4 (Районни артерии)
ME5 (Събирателни улици)
ME6 (Квартални улици)

L,
cd/m2
2,00

ЕХОР,
lx
80

ТА,
часове

1,50

60

4240

1,00

40

4220

0,75

30

4200

0,50

20

4150

0,30

10

4100

4260

Таблица 2. Прагове за управление на външно осветление и годишна продължителност на
работа на осветлението ТА при улици, нормирани по осветеност (EN БДС 13201-2)
Категория на улицата по EN БДС 13201-2
S1 (Алеи за велосипедисти, аварийни ленти)

ЕХОР_СР,
lx
15

ЕХОР_МИН,
lx
5

ТА,
часове
4140

S2 (Места за паркиране)

10

3

4100

S3 (Тротоари)

7,5

1,5

4070

S4 (Алеи за пешеходци, квартални улици)

5

1

4015

S5 (Училищни дворове)

3

0,6

3960

S6 (Улици в малки населени места)

2

0,6

3930
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Продължителността на работа на осветителната уредба ТА зависи от
светлотехническия клас на улицата. В табл. 1 за различните класове улици [2]
са дадени изискваните средни яркости на платното, за които е изчислена
съответстващата средна осветеност при суха настилка клас R3. На базата на
едногодишно изследване на изменението на естествената осветеност при
разсъмване и свечеряване за района на гр. София са получени календарите за
естествените осветености ЕХОР, по които следва да се управлява уличното
осветление на различните категории улици [3]. По тези календари са изчислени
и съответните часове работа за година ТА на уличното осветление.
Преходът от 2 до 70 lx за ясно време през пролетта може да се види на фиг.2.
Продължителността на процесите разсъмване и свечеряване при облачно време
е по-голяма. Тези особености се имат
70
предвид при управление на уличното
60
осветление по осветеност. Подобни
50
криви за ясно и облачно време за всички
40
сезони са публикувани в [4].
ВЕЧЕР

СУТРИН

30

Фиг.2. Разсъмване и свечеряване при
ясен ден през пролетта – по вертикалата
е естествената осветеност в lx, а по
хоризонталата – времето в минути.

20
10
0
0

10

20

30

40

За малки населени места и квартални улици, нормирани по осветеност,
продължителността на включване (табл.2) е изчислена по астрономически
календар за настъпване на т.н. “граждански полумрак”. Той отговаря на
положение на Слънцето 6° под хоризонта, когато планетите и звездите от първа
величина (най-ярките) стават невидими сутрин (осветеност 1-2 lx) или започват
да се виждат вечер (осветеност 3-5 lx). От фиг.3 се вижда, че вечер минутите на
гражданският полумрак за района на град София почти съвпадат с минутите,
при които настъпва естествена осветеност 5 lx, а сутрин 10-15 минути по-рано
от настъпването на естествена осветеност 5 lx. На същата фигура за сравнение е
дадено настъпването на изгревите и залезите. При управление по “граждански
полумрак” се получава минимална продължителност на работа на уличното
осветление [5], но то е приемливо само при класове S4-S6 (табл.2).
ЗАЛЕЗ

ПОЛУМРАК

5 lx_СУТРИН
480

1230

450

МИНУТА СПРЯМО 0 ЧАСА

МИНУТА СПРЯМО 0 ЧАСА

5 lx_ВЕЧЕР
1260

1200
1170
1140
1110
1080
1050
1020
990

ИЗГРЕВ

ПОЛУМРАК

420
390
360
330
300
270
240

0

30

60

90

120

150

180

210

ДЕН ОТ ГОДИНАТА

240

270

300

330

360

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

360

ДЕН ОТ ГОДИНАТА
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Фиг. 3. Годишни календари на настъпване на естествена осветеност 5 lx,
граждански полумрак (сутрин и вечер), изгреви и залези на слънцето
Реализиране на целонощен режим на работа на осветителните уредби
означава, че осветлението е включено от свечеряване вечер до разсъмване
сутрин. При полунощен режим осветлението е включено от свечеряване до
определен час преди полунощ, след което ново включване е възможно 30-90
минути преди разсъмване.
Намаляване на интензивността на осветлението се прилага когато
интензивността на трафика намалее и съответстващия светлотехнически клас
на улицата позволява намаляване на светлинния поток на лампите от 100 на
50%. Това условие почти винаги е налице след полунощ, поради което
превключване се практикува и без да се следи трафика.
2.2. Технически особености на системата
Всеки обектен контролер осигурява:
• два релейни изхода (230V~,5A) за независимо управление на два
токови кръга на улично осветление;
• един релеен изход за управление на контактор, осъществяващ режим
100/50% на осветителите (със сдвоен дросел) от горните токови кръгове;
• три възможни режима на работа на осветителите от всеки токов кръг:
0- по осветеност и време (с астрономически календари на изгревите и
залезите + часовник – ако до гражданския полумрак не се включи/
изключи по осветеност, управлението се осъществява по време; 1 – само
по време (по календари за граждански полумрак сутрин и вечер +
часовник), 2- само по осветеност;
• три подрежима на работа на всеки токов кръг (при настроен часовник):
0 - целонощен, 1- полунощен;
• два подрежима при "полунощен режим само по осветеност" (настройка
на часовника не е необходима): 0- зимен, 1- летен;
• три аналогови входа 0-5V: за изходите от общ сензор за
осветеност/яркост, температура и интензивност на трафика (с
фоторезистор/фотодиод; терморезистор; фотодиод с оптика, реагиращ на
моментна промяна на яркостта от преминаващ автомобил;
• при наличие на информация за интензивност на трафика
интензивността на осветлението е на две нива (не само след полунощ) –
100 и 50%;
• следене
на
осветеността/яркостта
(табл.
1
и
2)
за
включване/изключване с хистерезис 10% – стойностите се коригират по
температура на обкръжаващата среда, което осигурява неопределеност
на праговата стойност на осветеността/яркостта до 5% (без корекция е
10%);
• следене на захранването 230V~ преди и след главния прекъсвач;
• следене на три н.з. контакта – на контакторите за двата токови кръга и
на контактора за режим 100/50%;
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•

броене на промяната на състоянието на всеки изход (по състояние на
н.з. контакти) и на часовете работа на групата осветители;
• контролно изчисляване на консумираната електроенергия на база
часове работа и инсталирана мощност на всеки токов кръг;
• изключване на всички изходи на контролера при отпадане на
захранващо напрежение 230V~;
• съхраняване на данни при отпадане на 230V~ поради захранване на
контролера от UPS или акумулатор 12V=/4Ah (с постоянен подзаряд от
изправител 230V~/12V=).
Всеки сегментен контролер освен горните опции допълнително
осигурява:
• управление на адаптер токов кръг за обмен на информация с обектните
контролери в съседните касети;
• съхранение на основни параметри за работата на обслужваните
осветителни уредби;
• предаване на данни по GSM–канал при поискване от компютъра в
диспечерския пункт;
• сверяване на часовниците в обектните контролери по време, предадено
от компютъра в диспечерския пункт;
• промяна на константи и режимни параметри на обектните контролери
по получени команди от компютъра в режим “телезапис”;
• предаване на текущо състояние на контролер по получени команди от
компютъра в режим “телесигнализация”.
На фиг.4 е показан обменът на информация между сегментен контролер (с
адаптер, осигуряващ два оптронно разделени токови кръга) и обектни
контролери (с адаптер, осигуряващ оптронно разделен токов кръг).
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Фиг. 4. Схема на обмена на информация между сегментен и обектни
контролери (токов кръг по усукана двойка) и между сегментен контролер и
компютър (GSM-канал)
2.3. Визуализация на работата на осветителните уредби
Програмното осигуряване на компютъра в централния диспечерски пункт
включва база данни, която периодично се обновява от информацията,
постъпваща
от
сегментните
Сегментен контролер № 1
контролери. Базата данни в
Улична касета № 1.1
компютъра е организирана така,
Адрес: .......................................
че чрез икони на екрана на
Група 1 Група 2
компютъра
се
генерират
Режими:
различните отчети, отразяващи
Целонощен
Да
Да
работата
на
съоръженията.
Полунощен
Не
Не
Текущо състояние на конкретен
Управление:
По освет. и време Да
Да
обектен контролер се изобразява
По време
Не
Не
с екрана, показан на фиг.5,
Само по осветеност Не
Не
включващ:
Часове работа:
• режимни параметри;
Ниво 100% Фн ххххх h ххххх h
• светлотехнически параметри;
Ниво 50% Фн
ххххх h ххххх h
• брой включвания и часове
Брой включвания: :
работа на групите осветители;
Ниво 100% Фн ххххх h ххххх h
• откази на съоръжения;
Ниво 50% Фн
ххххх h ххххх h
консумирана електроенергия
Текущо състояние:
на база часове работа и
Изключено
Не Не
инсталирана мощност на групите
Включено
Да
Да
осветители.
Ниво на потока
50% 100%
Часовник:
ддммгг чч:мм:сс
Брой откази:
ххххх ххххх
Консумирана енергия:
ххххх ххххх
kWh
Шифър на настройката: ХХХХХХХХХХХ

Фиг. 5. Екран с основните
параметри на обектен контролер

Фиг.4. Екрани “Състояние на осветлението” и “Статистическа
информация”[6]
3. Заключение
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Системата за отдалечен контрол на улично осветление дава възможност за
увеличаване на доверието между концесионер и община. Тя е предпоставка за
разделяне на експлоатацията от контрола, съответно подобряване на качеството
на услугата “улично осветление” при публично-частно партньорство между
община и представител на бизнеса.
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СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗКУСТВЕНО
ОСВЕТЛЕНИЕ В ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ
Ангел Пачаманов, Николай Матанов
Резюме: Разгледана е система за управление на изкуствено осветление в
производствени помещения с горно странично естествено осветление.
Осветеността на изчислителната повърхност се получава чрез добавяне на
необходимата изкуствена светлина от групи осветители на база измерване на
постъпващата естествена светлина. Системата е вариант на система за
управление на тунелно осветление и е с възможности за отдалечен контрол на
осветлението.
MANAGEMENT OF ARTIFICIAL LIGHTING IN INDUSTRIAL
BUILDINGS
Angel Pachamanov, Nikolai Matanov
Abstract: Examined is the management system of artificial lighting in the
production halls with natural lighting upper side. The illuminance of computing
surface is obtained by adding the necessary artificial light from lamps groups based
on measurement of the incoming natural light. The system is a variant of the
management system of tunnel lighting. A remote control of lighting is available.
Keywords: low-cost remote control, intelligent lighting
1. Въведение
При големи промишлени помещения с горно странично естествено
осветление осветителите най-често се разполагат равномерно по тавана (фиг.1).
Този начин на изпълнение на осветителната уредба има следните предимства:
осигурява се добра равномерност на изкуственото осветление; липсва
засенчване по работните места; осигурена е възможност за управление на
осветителната уредба по редове като функция на проникващата от страничните
прозорци естествена светлина. Наред с това, поддържането на осветление от
този тип изисква големи усилия от страна на експлоатационния персонал.
Наличието на мостов кран позволява поддръжка с подходящи приспособления,
но по-удобно е използването на специален ”кош” с хидравлична система, която
обикновено се “спестява” от инвеститора на строежа.
От особено значение за намаляване на експлоатационните разходи за
осветителната уредба е прилагането на метода на групова подмяна на лампите сменят се преди да е изтекъл ресурсът им, т.е. не се изчаква отпадането им една
по една. Този метод е икономически по-изгоден от единичната смяна на
изгорели лампи, тъй като разходите за труд и механизация в последния случай
са многократно по-големи и са съизмерими с цената на няколко нови лампи.
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Прилагането на горния метод на поддръжка изисква планиране на подмяната
на базата на отработени часове по групи осветители, което е възможно при
наличие на система за мониторинг и управление на осветлението. Чрез
управление
на
изкуственото
осветление се намаляват и разходите
за
електроенергия
поради
възможността
да се добавя само
толкова изкуствена светлина, колкото
е необходимо за постигане на
нормената осветеност (на база контрол
на естествената светлина).
Фиг.1. Цех със странично горно
естествено осветление и равномерно
изкуствено осветление от тавана
За облекчаване на експлоатацията на изкуственото осветление на показаното
на фиг.1 помещение се предвижда странично разполагане на осветители с
асиметрично светлоразпределение (прожектори за спортно осветление). Така
пътят на излъчваната светлина следва пътя на естествената и управлението на
групите осветители може да се извърши на база яркост на светлинните отвори.
Предлаганата управляваща система е вариант на система за управление на
тунелно осветление [1]. Основното при нея е, че чрез измерване на нивото на
естествената осветеност навън, се регулира изкуственото осветление вътре,
така че то да допълва недостигащата естествена светлина. Управлението се
извършва на три степени (100%, 67%, 33%), като уредбата се разделя на две
секции – лява и дясна. Всяка секция се управлява от яркомер, чиито показания
не се влияят от нивото на осветеността вътре (резултат от естествена и
изкуствена светлина), а от яркостта на прозорците, която е пропорционална на
постъпващата в помещението естествена светлина. Степента, на която работи
всяка секция от осветителната уредба се избира така, че осветеността на
работните места да е по-голяма от препоръчваната в стандарта. Разделянето на
уредбата на две секции се налага от факта, че сутрин и вечер прозорците са с
различна яркост заради различното им географско изложение.
Отдалеченият контрол на осветлението се извършва чрез компютър в стаята
на експлоатационния персонал. Работата на осветителната уредба се
визуализира на компютър. Освен автоматично, двете секции на уредбата могат
да се управляват чрез диспечерско телеуправление от компютъра, както и
ръчно - от секционните табла, захранващи групите осветители. Два екрана на
работеща от 2006 г. система за управление на градски тунел са показани на
фиг.2 [2].
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Фиг.2. Екрани “Състояние на осветлението” и “Статистическа
информация”[2]
2. Изложение
2.1. Основни принципи на предлаганото решение
На фиг.3 е показана блокова схема на разработената система за отдалечен
контрол на промишлено осветление. Системата е от типа ”нискостойностна“,
т.е. нивото на автоматизация е такова, че разходите по внедряване са
значително по-малки от ефектът от използването й - допълнително вложените
средства за автоматизация се изплащат с цената на спестената енергия за срок
от 3 до 5 години (граница за мероприятия, свързани с повишаване енергийната
ефективност на осветителни уредби).

Фиг. 3. Блокова схема на система за отдалечен контрол на промишлено
осветление
Системата осигурява:
• необходимата информация за експлоатацията на изкуственото
осветление на промишлени помещения с горно странично естествено
осветление;
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• отдалечен контрол и достъп до поддържаната база данни за работещите
съоръжения от експлоатационния персонал;
• ежемесечно генериране на отчети за работата на изкуственото
осветление - планов и реален разход на електроенергия за осветление,
брой откази на съоръжения, цена на осветлението за 100 lx на квадратен
метър на година и т.н.
Системата е изградена на три йерархични нива:
• два обектни контролера (най-ниско ниво), обменящи информация с
второто ниво по токов кръг (усукана двойка), разположени в табла
осветление;
• сегментен контролер - изпълнява ролята на централна станция за
обектните контролери на двата клона на осветлението. Сегментния
контролер се различава от обектния контролер само по програмното си
осигуряване;
• третото йерархично ниво – персонален компютър с организирана база
данни, разположен в помещението на експлоатационния персонал или
при енергетика.
Работата на обектния контролер се основава на два принципа, водещи до
повишаване на енергийната ефективност на осветлението [3]:
• намаляване на интензивността на изкуственото осветление чрез
контрол на постъпващата естествена светлина в помещението;
• редуциране на осветлението през малките часове на нощта, когато се
работи с намален персонал.
2.2. Технически особености на системата
Всеки обектен контролер осигурява:
• три изхода (230V~,5A) за независимо управление на три токови кръга
осветление;
• три изхода за управление на контактори, осъществяващи режим 100/50%
на осветителите (със сдвоен дросел) от горните токови кръгове;
• три аналогови входа 0-5V за изходите от преобразувателя токнапрежение (4-20mA/0-5V);
• следене на яркостта за включване/изключване с хистерезис 5% на
отделните нива за управление на осветлението;
• възможност за коригиране на яркостта по температура на
обкръжаващата среда;
• възможност за контрол на три н.з. контакта – за трите токови кръга;
• броене на промяната на състоянието на всеки изход (по състояние на н.з.
контакти) и на часовете работа на групата осветители;
• контролно изчисляване на консумираната електроенергия на база часове
работа и инсталирана мощност на всеки токов кръг;
• изключване на всички изходи на контролера при отпадане на захранващо
напрежение 230V~;
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• съхраняване на данни при отпадане на 230V~ чрез захранване на
контролера от UPS или акумулатор 12V=/4Ah.
Сегментният контролер осигурява:
• управление на адаптер токов кръг за обмен на информация с обектните
контролери;
• съхранение на основни параметри за работата на двете секции на
обслужваната осветителна уредба;
• сверяване на часовниците в обектните контролери по време, предадено
от компютъра в диспечерския пункт;
• промяна на константи и режимни параметри на обектните контролери по
получени команди от компютъра в режим “телезапис”;
• предаване на текущо състояние на контролер по получени команди от
компютъра в режим “телесигнализация”.

Фиг. 4. Обмен на информация между
сегментен контролер (с адаптер за два
оптронно разделени токови кръга) и
обектни контролери (с адаптери за
оптронно разделени токови кръгове).
Фиг. 5. Яркомер за регистриране на
проникващата
през
прозорците
естествена светлина
2.3. Визуализация на работата на
осветителната уредба
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Програмното осигуряване на компютъра включва база данни, която
периодично се обновява от информацията, постъпваща от сегментния
контролер. Базата данни е организирана така, че чрез икони на екрана на
компютъра се генерират различните отчети, отразяващи работата на
съоръженията. Текущото състояние на конкретен обектен контролер се
изобразява с екрана на РС и включва:
• режимни параметри;
Сегментен контролер №
• светлотехнически параметри;
• брой включвания и часове работа на
Група 1 Група 2
групите осветители;
Часове работа:
• откази на съоръжения;
Ниво 100% Фн
ххххх
• консумирана електроенергия на база
h ххххх h
часове работа и инсталирана мощност
Ниво 50% Фн
ххххх
на групите осветители.
h ххххх h
Брой включвания: :
Ниво 100% Ф
h ххххх h

ххххх

Фиг. 5. Екран с основните параметри на
обектен контролер

3. Заключение
Системата за отдалечен контрол на промишлено осветление дава
възможност за повишаване на енергийната ефективност на изкуственото
осветление и е предпоставка за подобряване на експлоатацията му.
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МЕЗОПИЧНО ВИЖДАНЕ В УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ
Димитър Павлов
Резюме: Между фотопичното и скотопичното виждане съществува
преходно яркостно ниво,
наречено мезопично, грубо в рамките на
яркостният интервал от 5 до 10-3 cd/m2 . В рамките на този яркостен
интервал окото се намира в междинно състояние т.е. и колбичките и
пръчиците са активни. Имайки предвид пространственото разпределение на
отделните рецептори в ретината и различната им спектрална
чувствителност, и светлинното ниво и ъгъла на наблюдение оказват влияние
върху чувствителността на окото към дадена зрителна задача.
Разработването на апаратура за управлението на УОУ и апаратура за
провеждане на измервания в областта на мезопичното виждане ще позволи
да се намалят мощностите за осветление, което ще повиши ефиктивността
на външното осветление.
MESOPIC VISION IN STREET LIGHTING
Dimitar Pavlov
Abstract: Between the photopic and scotopic vision, an intermediate luminance
level exists, called mesopic vision. It is roughly situated in the interval between 5 to
10-3 cd/m2. In the frames of this luminance interval, the eye is in an intermediate
state – both of the light sensitive cells – cones and rods are active. Having in mind
the special distribution of the separate receptors in the retina and the difference in
their spectral sensitivity, both the light level and the observation angle influence the
sensitivity of the eye to the visual task. The development of special equipment for
street lighting control and for measurements in the field of mesopic vision will make
possible the decrease of the installed power for illumination, simultaneously
increasing the efficiency of the outdoor lighting.
1. Въведение
Човешкото око е най-важния сетивен орган в нашия организъм. Зрението
като функция е търпяло постоянно усъвършенстване в процеса на еволюцията.
Информацията, която човек получава от обкръжаващия ни свят чрез зрителните
си усещания е почти 90%. Всичко това само по себе си говори за сложността на
зрителния анализатор.
Човешките очи се намират в отделни очни кухини в черепа на човека и
имат приблизително сферична форма с диаметър 24мм. Външната обвивка на
окото се нарича склера. В предната си част склерата преминава в роговица,
прозрачна в сравнение с останалата част от очната ябълка. През роговицата се
вижда ирисът, в средата на който има отвор, наречен зеница. Ирисът свива и
разширява зеницата и така контролира проникването на светлина в окото.
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Между роговицата и ирисът има пространство наречено предна очна камера.
В средата окото е запълнено с т.н. стъкловидно тяло. Между ириса и
стъкловидното тяло е разположена очната леща. Очната леща може да
променя изпъкналостта си като по този начин променя оптичната си сила. С
напредване на възрастта лещата се втвърдява и постепенно губи тази си
способност. В задната част на очната ябълка се намира ретината. Състои се от
нервни клетки, които приемат светлинния сигнал и го насочват към зрителния
център в мозъка. Светлочувствителните клетки са два вида – пръчици и
колбички. При ниски яркости зрителното усещане се дължи основно на
пръчиците, те са много по чувствителни от колбичките и са разположени в
периферията на ретината. Срещу зеницата се намира централната ямичка на
окото, в средата на т.н. жълто петно, което е място на най-голяма
концентрация на колбички (размерите му са 2x0,9мм). Извън това петно
колбичките намаляват и се увеличават пръчиците. В човешкото око има
около 6-7 млн. колбички и 120-130 млн. пръчици. Колбичките съдържат
светлочувствително вещество йодопсин и се разделят на три групи в
зависимост от пигмента, който съдържат – цианолаб, хлоролаб, еритролаб.
Всяка група има различна
спектрална
чувствителност
в
различна
област
на
спектъра [1].
Фиг.1. Човешко око
2. Изложение
При достатъчна яркост L>5cd/m2 зрителният процес се осъществява само от
трите вида колбички и се нарича фотопично. Спектралната чувствителност на
човешкото око при фотопични светлинни нива има максимум при дължина на
вълната 555 nm. Tази чувствителност се описва от кривата на спектрална
чувствителност V(λ) на окото, дефинира от CIE.
При намаляване на яркостта на средата L под 0,001cd/m2 колбичките не се
въбуждат и функционират само пръчиците, виждането се нарича скотопично.
При скотопични светлинни нива, максимумът на чувствителността се намира
при 507 nm и CIE дефинира кривата като V’(λ).
Между фотопичното и скотопичното виждане съществува преходно
яркостно ниво, наречено мезопично, грубо в рамките на яркостният интервал
от 5 до 10-3 cd/m2 . В рамките на този яркостен интервал, окото се намира в
междинно състояние т.е. и колбичките и пръчиците са активни. Имайки
предвид пространственото разпределение на отделните рецептори в ретината и
различната им спектрална чувствителност, и светлинното ниво и ъгъла на
наблюдение оказват влияние върху чувствителността на окото към дадена
зрителна задача.
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Въпреки изложените факти, понастоящем повечето светлинни изчисления са
базирани на кривата V(λ). Понастояшем се провеждат проучвания по три
модела за определяне на Vλmes=f(La): X-модел (2004); MOVE модел (2006);
MOVE модел (2008) [3, 4].

Фиг.2. Криви на спектрална чувствителност на човешкото око
Мезопичната фотометрична система оценява диференциално функциите на
скотопичната и фотопичната светлинна ефективност в зависимост от
светлинното ниво [3]. По-нататък в публикацията са показани стъпките за
изчисления в една такава фотометрична система.
Стъпка 1: Определя се подходящо светлинно ниво – това е ниво, които се
препоръчват от CIE (табл.1). Например за локална улица тип МЕ6 с минимален
пешеходен трафик препоръчваната от CIE средна яркост на платното е 0,3
cd/m2.
Табл. 1. Европейски норми за улично осветление [2]

МЕ1
МЕ2

Яркост на повърхността на пътното платно при
Смущаващо
суха пътна повърхност
заслепяване
в cd/m2
Uo
Ul
Tl в % a
[минимална
[минимална] [минимална] [максимално]
поддържана]
2,0
0,4
0,7
10
1,5
0,4
0,7
10

0,5
0,5

МЕ3а
МЕ3b
МЕ3с
МЕ4а
МЕ4b
МЕ5
МЕ6

1,0
1,0
1,0
0,75
0,75
0,5
0,3

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Няма изискване

Клас

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,35
0,35

0,7
0,6
0,5
0,6
0,5
0,4
0,4

15
15
15
15
15
15
15

Осветление на
обкръжението
SR2b
[минимално]

Стъпка 2: Избира се подходящ светлинен източник за удовлетворяване
на изискваната яркост. Всеки светлинен източник се охарактеририза с т.н.
скотопично към фотопично отношение S/P - светлинните източници се
различават значително по спектрално разпределение и тяхната визуална
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ефективност се променя в зависимост от изискваното светлинно ниво. По този
начин един светлинен източник не може да има единствена стойност на
визуалната ефективност, а по-скоро се определя „отношението на
чувствителностите на зрителния анализатор на 1 ват лъчист поток по кривите
V(λ) и V’(λ)“ (табл.2).
Табл. 2. Стойности за S/P за различни светлинни източници
Светлинен източник
НЛНН
НЛВН
МХЛ
LED 4300 K

S/P
0,25
0,65
1,51
2,04

Стъпка 3: От таблица 3 се избира унифицирана стойност на яркостта.
Унифицираната яркост, получена за НЛНН (S/P=0,25) е 0,2012 cd/m2 (пресечна
точка от таблицата за S/P= 0,25 и фотопична яркост 0,3 cd/m2). Тогава
светлинен източник с S/P=2,04 (White LED 4300К) ще дава приблизително
същата унифицирана яркост 0,2053 cd/m2 при фотопична яркост 0,14 cd/m2, т.е.
LED 4300К ще изисква само половината от фотопичната яркост на НЛНН за
дадено приложение (съответно два пъти по-малка мощност на светлинния
източник).
Табл. 3. Стойности на унифицираните яркости
ФОТОПИЧНА ЯРКОСТ, cd/m2
S/P
0,25
0,35
0,45
0,55
0,65
0,75
0,85
0,95
1,05
1,15
1,25
1,35
1,45
1,55
1,65
1,75
1,85
1,95
2,05

0,14
0.0573
0.0728
0.0864
0.0983
0.1092
0.1191
0.1283
0.1368
0.1448
0.1523
0.1593
0.1661
0.1724
0.1785
0.1843
0.1899
0.1952
0.2003
0.2053

0,16
0.0704
0.0877
0.1026
0.1156
0.1273
0.1379
0.1477
0.1556
0.1656
0.1730
0.1803
0.1873
0.1940
0.2003
0.2063
0.2120
0.2175
0.2228
0.2279

0,18
0.0848
0.1037
0.1197
0.1335
0.1459
0.1570
0.1672
0.1765
0.1853
0.1935
0.2010
0.2082
0.2150
0.2215
0.2276
0.2335
0.2391
0.2444
0.2496

0,20
0.1009
0.1209
0.1377
0.1521
0.1649
0.1764
0.1869
0.1965
0.2054
0.2138
0.2215
0.2288
0.2357
0.2422
0.2484
0.2543
0.2599
0.2553
0.2705

0,22
0.1184
0.1392
0.1565
0.1713
0.1844
0.1961
0.2068
0.2165
0.2255
0.2339
0.2417
0.2491
0.2590
0.2625
0.2687
0.2746
0.2802
0.2856
0.2907

0,24
0.1373
0.1585
0.1760
0.1911
0.2043
0.2161
0.2268
.2365
0.2456
0.2540
0.2616
0.2691
0.2759
0.2824
0.2886
0.2944
0.3000
0.3053
0.3103

0,26
0.1574
0.1787
0.1963
0.2113
0.2245
0.2363
0.2470
0.2566
0.2556
0.2739
0.2717
0.2888
0.2956
0.3020
0.3081
0.3138
0.3193
0.3244
0.3294

0,28
0.1766
0.1998
0.2172
0.2320
0.2451
0.2567
0.26.72
0.2677
0.2856
0.2937
0.3013
0.3084
0.3150
0.3213
0.3272
0.3328
0.3381
0.3432
0.3480

0,30
0.2012
0.2117
0.2387
0.2532
0.2659
0.2773
0.2876
0.2969
0.3055
0.3136
0.3208
0.3271
0.3341
0.3402
0.3460
0.3515
0.3566
0.3615
0.3661

0,32
0.2246
0.2442
0.2607
0.2747
0.2871
0.2981
0.3081
0.3170
0.3254
0.3331
0.3402
0.3469
0.3531
0.3590
0.3645
0.3697
0.3747
0.3794
0.3838

0,34
0.2487
0.2674
0.2831
0.2966
0.3085
0.3190
0.3286
0.3372
0.3452
0.3526
0.3594
0.3658
0.3718
0.3774
0.3827
0.3877
0.3924
0.3969
0.4012

0,36
0.2736
0.2912
0.3060
0.3188
0.3301
0.3401
0.3492
0.3574
0.3651
0.3721
0.3786
0.3847
0.3903
0.3957
0.4007
0.4054
0.4099
0.4141
0.4102

Разпределението на отделните светлочувствителни фоторецептори в
ретината показва, че не само светлинното ниво, отчетено в задачата има
значение, а също така и ъгълът на наблюдение. Значение има и спектралният
коефициент на пропускане на окото на наблюдателя – за възрастен наблюдател
(65 – 70 г.) той е най-малък при късовълнови излъчвания, т.е. зрителното
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възприятие при възрастен наблюдател ще бъде с пъти по-слабо в сравнение с
това на млад наблюдател. Изборът на даден светлинен източник включва
взимането на решения при отчитане на множество допълнителни фактори живот, цена, цветна температура и др. Не трябва да се избира светлинен
източник без да се вземат под внимание всички изброени по-горе неща.
Уравнението което се използва за изчисляване на унифицираната яркост
използвана в таблица 3 се извежда от оригиналната формулировка на Хе и се
базира на комбинация от фотопични и скотопични яркости [3].
Уравнението има вида:
L=0.834P – 0.335S – 0.2 + (0.696P2 - 0.333P – 0.56PS + 0.113S2 + 0.537S + 0.11)1/2

(1)

където L е унифицираната яркост, P е фотопичната яркост, S е
скотопичната яркост.
S може да се изчисли от S/P отношението на светлинния източник:
S = (S/P)*P

(2)

От показаната система за изчисляване става ясно, че за правилна оценка в
областта на мезопичното виждане е нужна апаратура за подобен вид
измервания.
Изчисляване на филтри за спектрална корекция на фотоприемници
Големината на тока iФ на фототоковия преобразовател е пропорционална на
светлинния поток Φ, попаднал на приемната повърхност на фотоелемента, ако
спектралната му чувствителност S(λ) съвпада с V(λ):
780nm

iФ~ Φ = 683 ∫ φ(λ)V(λ)d(λ),

(3)

380nm

За целта пред фотоелемента се използва филтър със спектрални
коефициенти на пропускане, изчислени по израза [5]:
τ (λ) = V (λ) / [K.S(λ)] ,
където К=[V(λ)/S(λ)max]/τ(λ)max, а
измервания светлинен поток.

(4)
φ(λ) е спектралната плътност на

Филтърът с коригираща функция τ (λ) ще осигури съвпадане на кривите
на S(λ) и V(λ) при значително намаляване на чувствителността на
фотоелемента, тъй като:
К.S(λ). τ (λ) = V(λ),

(5)

където К е константа, отчитаща намаляването на чувствителността на
приемника поради въвеждането на филтър с коригираща функция τ(λ),
изменяща се за λ = 380÷780 nm от 0 до 1.
По метода на пълното филтриране [5], при поставяне на комбинация от
филтри (в случая Ф389, Ф96 и Ф35), може да се постигне съгласуваност на
фотоприемника с изискваната спектрална чувствителност до f1=22% [6] - клас 4
– много грубо съгласуване. За целите на управлението на уличното осветление
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по този метод могат да се изчисляват филтри за фотоприемници за яркомери в
мезопичната област.

а)

б)
Фиг. 3. Спектрална чувствителност S(λ) на частично коритиран по V(λ)
фотоелемент (а) и след поставяне на комбинация от три филтъра върху
фотоприемника (б) - показани спрямо V(λ)

а)

б)

Фиг. 4. Спектрални коефициенти на пропускане на филтър f389 (а) и f96 (б)
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Фиг. 5. Спектрални коефициенти на пропускане на филтър f35
3. Заключение
Направена е оценка на спектралната чувствителност на човешкото зрение за
ниски нива на яркост на пътното платно. Изчислен е филтър за спектрална
корекция на силициев фотоелемент за фотопично зрение (високи нива на
яркост). По този модел могат да се изчисляват филтри за мезопично зрение.
Предстои разработването на филтри за скотопично и мезопично виждане.
Разработването на апаратура за управление на УОУ и апаратура за провеждане
на измервания в областта на мезопичното виждане ще позволи да се намалят
мощностите за осветление, което ще повиши ефективността на външното
осветление.
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ДИНАМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
НА ПРОМЕНЛИВИ НАПРЕЖЕНИЯ В ИЗТОЧНИЦИ НА
НЕИЗМЕНЕН ТОК, ИЗПЪЛНЕНИ ПО СХЕМА ТИП
„БУШЕРО”
Камелия Николова
Резюме: Разглеждат се преобразователи на променливи напрежения в
източник на неизменен ток за захранване на светлинни източниц, работещи с
промелив и с постоянен ток. Изследват се динамичните характеристики на
съставните елементи на преобразователите. Определят се условията за
конкретния им избор и необходимите мерки за защита на товара.
DYNAMIC CHARACTERISTICS OF CONVERTERS OF ALTERNATING
VOLTAGES TO CONSTANT CURRENT SORCES, REALIZED WITH
SCHEME OF “BOUCHEROT” TYPE
Kamelia Nikolova
Abstract: The present paper represents a research of converters of alternating
voltages to constant current sources for supplying of lighting sources, working with
alternating and direct current. The dynamic characteristics of the elements, taking
part in the scheme are researched. Тhe conditions for their concrete selection are
defined, as well as the needed protection of the load.
1. Въведение
Преобразователят на източник на променливо напрежение в източник на
променлив ток с неизменна ефективна стойност, независима от включен товар
към изхода с променливо съпротивление, реализиран по различни еквивалентни
схеми „Бушеро” има широко приложение [1], [2]. В установен режим
захранващите устройства от този тип се характеризират с изходна
характеристика, независима от изменението на товара, а реализацията им
показва приемлива грешка на стабилизиране на изчислителния ток [3], [4].
Наличието на реактивни елементи в схемите определя протичането на преходни
процеси при включване или вътрешно превключване в схемата с товар
(включването на схемите при празен ход на изхода е недопустимо, както е при
всички варианти на източници с независим траен ток на товара) [2]. Както е
известно преходните режими се определят от параметрите на източника и
товара. Необходимо е да се изследват тези режими при включване на схемите и
да се предприемат съотвените мерки за защита на товара и конкретните
елементи в схемата.
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2. Същинска част
2.1. Динамични характеристики на еднофазен преобразовател от тип
„Бушеро”
В случай на товара за променлив ток, фигура 1, елементите на еднофазния
преобразовател се оразмеряват по условията за получаване на източник на ток,
независим от товара:
1
j ( x1R − xCR ) = 0; x1R = xCR ; ω L1R =
(1)
ω CR
•

(2)

I R2

•

UR
=
≠ f ( R0 )
jx2 R (1 + m)

Динамичните
характеристики
на
еднофазен
преобразовател от тип „Бушеро” по фиг.4.2.2. са
изследвани при следните данни:
(3) (3) f*=50; I 0*A = 1. 2 ; x*=1;
L*=x*/2πf*=3,185m;1/ωC*=x*=1;
C*=1/ωx*=3185μ.
Фигура 1
Изчисленията са направени за диапазон на
[4]
изменение на активен товар R0*min=0,5 и R0*mах=2,5 при
различни фази на прилагане на захранващо напрежение.
Получените резултати от моделиране на идеален преобразовател за
амплитудните стойности на токовете и напреженията на елементите участващи
в схемата при директно прилагане на захранващо напрежение за посочените
стойности на товара R0* са показани на фиг. 2 и 3.

а)

б)

Фиг. 2. а) Напрежения върху кондензатора U1*, бобината L21* и товара Uл*
при R0*=min; б) Токове на кондензатора I1*, бобината I21* и товара Iл* R0*=min.
Изчислените моментни стойности показват, че преходните процеси са
кратковременни с продължителност до два полупериода, като пиковете се
ограничават в рамките част от полупериод на захранващото напрежение.
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б)

Фиг. 3. а) Напрежения върху кондензатора U1*, бобината L21* и товара Uл*
при R0*=max; б) Токове на кондензатора I1*, бобината I21* и товара Iл*
R0*=max.
2.2. Динамични характеристики на трифазен преобразовател от тип
„Бушеро”
В случай на товар за постоянен ток, изследването е направено за трифазна
система и използване на трифазен двуполупериоден токоизправител, фигура 4
[3]. Означенията на схемата са както следва:
UR, US, UT – трифазно захранване, V;
L1R, L2R, L1S, L2S, L1T, L2T – три комплекта еднакви дросели с магнитни
връзки между тях, H;
CR, CS, CT – три еднакви кондензатора, F;
J – трифазен двуполупериоден токоизправител;
R0 – товарен резистор, Ω ;
i1R, i2R, i1S, i2S, i1T, i2T, iCR, iCS, iCT и i0 – токове, А.
Параметрите на фазните дросели и
кондензатори, се определят с отчитане на
съответствието между тока на товара I0 и фазните
токове [5].
Изчислителният фазов ток се определя
посредством
въвеждане
на
корекционен
2
коефициент keffph =
при зададен ефективен ток
3
2
на товара и keffph = 1,11* при зададен среден ток
3
на товара, съответно:
2
2
* I effL 0 ; I effLR = 1,11* * I avgL 0
(4) I effLR =
3
3
С този ток и захранващото напрежение се
определят необходимите фазни индуктивности и
кондензатори от реактанса:
Фигура 4
[4]
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U мр .eff

2
I 0 ном.eff
3
Числените решения се отнасят за основен (базов) числен модел със
следните базови данни:
(6) U A* = 1,633* 2 ; f*=50; I 0*A = 1* 2 ; x*=1; L*=x*/2πf*=3,185m;
1/ωC*=x*=1; C*=1/ωx*=3185μ.
Изчисленията са направени за стойности на приложен активен товар
R0*min=0,5 и R0*mах=5.
На фигура 5 и 6 са представени амплитудните стойности на токовете и
напреженията на елементите участващи в една от фазите на схемата и
съответните изходни характеристики за разглеждания диапазон на товара от
R0*min до R0*mах.
фекв .eff

а)

2*

б)

Фиг. 5. а) Напрежения върху кондензатора UCR1*, бобината LR21* и товара
Uл* при R0*=min; б) Токове на кондензатора ICR1*, бобината IR21* и товара Iл*
R0*=min.
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а)

б)

Фиг. 6. а) Напрежения върху кондензатора UCR1*, бобината LR21* и товара
Uл* при R0*=max; б) Токове на кондензатора ICR1*, бобината IR21* и товара Iл*
R0*=max.
Избраните числени стойности на елементите на схемата са подбрани така, че
да се получат общи решения, които да послужат за изчисления във всеки
конкретен частен случай.
3. Заключение
От получените резултати за динамичните характеристики на еднофазни и
трифазни преобразователи на променливи напрежения в източници на
неизменен ток, независими от прилагания товар могат да се направят следните
изводи.
В рамките на разглежданите диапазони на изменение на товара значително
по-големи амплитудни стойности на величините, характерни за отделните
елементи се получават при R0*=min. Тези амплитудни стойности се определят
от момента на прилагане на захранващото напрежение;
Фазата на включване на захранващото напрежение при R0*=max оказва
несъществено влияние върху амплитудните стойности на токовете и
напреженията на елементите, участващи в схемата.
Изключение прави
напрежението върху кондензаторите при еднофазно изпълнение.
• Препоръчително е да се реализира включване на товара към
захранващото устройство с конкретно закъснение от момента на
прилагане на захранващо напрежение към устройството, което се
определя от продължителността на преходните режими с характерни
пикови стойности.
• Определените зависимости на базовия модел с относителни
бездименсионни величини са представени като най-общо решение за
синтезиране на разглежданите преобразователи и могат да послужат за
избор на параметрите, характеризиращи елементите в схемата.
В зависимост от изискванията за конкретни приложения на източник на ток,
реализиран посредством трифазен преобразовател на променливи напрежения
по разглежданата схема “Boucherot”, с използване на данните от изчисленията
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за посочени режими на работа в относителни единици, може да се определят
граничните показатели на съставните елементи на схемата, граничните
стойности на товарния обхват, както и необходимите мероприятия за защита на
товара и елементите.
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МАКЕТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАХАРАНВАЩИ УСТРОЙСТВА
ЗА СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ, ИЗИСКВАЩИ НЕИЗМЕНЕН
ТОК
Камелия Николова
Резюме: Разработен е лабораторен макет за изследване на
характеристиките на преобразователи на променливи напрежения в
източници на неизменен ток. Предложено е схемно решение за изследване на
режима на работа на светлинните източници и захранващите устройства,
както за товар, изискващ неизменен променлив ток, така и за товар, изискващ
неизменен постоянен ток. Определени са условията за провеждане на
експериментални изследвания.
LABORATORY MODEL FOR EXPLORING THE CHARACTERISTICS OF
POWER SUPPLIES FOR LIGHTING SOURCES, WORKING WITH NONVARIANT CURRENT
Kamelia Nikolova
Abstract: The current paper presents a laboratory model for exploring the
characteristics of converters of alternating voltage to non-variant current sources. It
is proposed schemes for research of working regimes of the lighting sources and the
supplying devices for load, requiring non-variant alternating current, as well as load,
requiring non-variant direct current.
1. Въведение
Предварителният математичен анализ на преобразователи на променливи
напрежения в източници на неизменен ток, изпълнени по еквивалентни схеми
тип „Бушеро”, показват изходна характеристика на стабилизирания параметър с
приемлива точност за конкретни диапазони на изчислителни товари [1], [2]. За
разработването на прототипи на захранващи устройства е необходимо да бъдат
проведени подробни експериментални изследвания, които да послужат за
анализ както на разработени и математически моделирани в компютърна среда
еквивалентни реални елементи, така и на реализираната изходна
характеристика в резултат на съвместната им работа. Получените данни могат
да послужат в практиката за проектиране на промишлени образци на
захранващи устройства от разглеждания тип, посредством компютърно
моделиране.
2. Същинска част
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Силовата схема на на разработения макет е показана на фиг.1. Реализирани
са три режима на работа на товара. В режим 0 стабилизираният номинален ток
на товара е I P0, в режим I и II съответно I P1 = 0.6*I P0 и I PII = 0.4*I P0.

Фиг.1. Силова схема на връзките между компонентите на макета
Начин на работа
1. Силова част
1.1. Изследване на трифазен преобразовател за приложения, изискващи
неизменен постоянен ток, независим от товара.
Трифазният преобразовател се състои от три еднофазни преобразователя от
тип „Бушеро” по схема „Т” с еднакви елементи. Дроселите с въздушна междина
разполагат с изводи на намотките с 200, 400 и 600 навивки. Посочените
параметри в разглеждането се отнасят за схемно решение с използване на 400
навивки и съответните кондензатори, оразмерени по условие за конкретни
стойности на токове през товара, независими от големината му. При
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необходимост и с някои елементарни изменения могат да се реализират
изходни характеристики с повече възможности по отношение на желаните
стойности на стабилизирания параметър. На изхода на трите еднофазни
преобразователя е свързан трифазен токоизправител, от който са изведени
клеми за включване на съответния товар и за измерване на електрическите
величини, характерни за различните режими на товара. Паралелно на товара е
включен ключ К0, който може да бъде използван
- за реализиране на опит на късо съединение във веригата на товара;
- задължителна защита при включване на товари с малко активно
съпротивление.
За предпазване на товара от токове, надвишаващи стабилизираните, които са
характерни при прилагане на напрежение към реактивни елементи се използват
кондензаторни контактори. Капацитивните контактори са предназначени да
намалят значително пусковия ток - <70In. Те разполагат с допълнителни
контактни системи, във веригата на които са свързани разрядни резистори,
които се шунтират след достигане на номинален режим за елементите [3].
Допълнителните контактни системи се затварят преди главните контакти и
предварително зареждат кондензатора.
За измерване на основните електически параметри на схемата се предвиждат
изводи за отчитане на токът към мрежата, токът при късо съединение във
веригата на товара, както и необходимото напрежение върху товара.
1.2. Изследване на еднофазен преобразовател за приложения, изискващи
неизменен променлив ток, независим от товара
Реализирането на еднофазен преобразовател се осъществява посредством
превключвания на лицевия панел на макета. Силовите вериги, чрез които се
захранват „Т” образните схеми на две от фазите се прекъсват, а изводите на
използвания комплект кондензатори се свързват към нулевия проводник.
Свързаният на изхода на преобразователя токоизправител се шунтира като
стабилизирания параметър се подава директно към товара (съответно с фазов
проводник от края на намотка L2R на дросела с въздушна междина и с нулев –
през извод СR2 0 посредством връзка N).
2. Оперативна верига
Схемата за управление и избор на режим е показана на фиг.2.
Изборът на режим на работа на товара се осъществява при изключено
захранване посредством двуполючсен пакетен превключвател с три позиции 0,
I и II.
При изследване на маломощни товари, те задължително се включват на късо
посредством ключ К0, преди прилагане на захранващо напрежение към
оперативната и силовата верига.
Не се допуска работа на схемата при прекъсната верига на товара. В този
случай токът към мрежата достига опасни порядъци.
След проверка на външните връзки и избраната работна схема се затваря
ключ „Начало”. Оперативната верига е захранена, при което съответните
бобини на контакторите също получават захранване и превключват
контактните си системи. Схемата е подготвена за работа. След включване на
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ключ „Старт”, се прилага захранващо напрежение към силовата част на
схемата посредством Кгл. Не се допуска работа на схемата при прекъсната
верига на товара. В този случай токът към мрежата достига опасни порядъци.
2.1. Режими на работа
Режим 0 - номинален режим на товара
при I P0 и позиция на пакетния
превключвател 0 (IP0 = 700mA - при
трифазно изпълнение).
В режим 0 комплекта кондензатори СR1,
СS1, СT1, СR2, СS2, СT2 са включени в точки
R2, S2 и Т2 посредством контактори К2 и
К4. Бобините им се захранват през
нормално затворените (НЗ) контакти,
съответно на релета Р1 и Р2. Индикация
за работен режим 0 се получава от Л0,
която светва при затворени контактни
системи на К2 и К4.
Режим I - режим на товара при IP1 =
0.6*IP0 = 420mA и позиция на пакетния
превключвател I.
В режим I комплекта кондензатори
СR1, СS1, СT1, остават включени в точки R2,
S2 и Т2, а кондензаторите СR2, СS2, СT2
трябва да се включат в т.R1, S1 и Т1. Този
режим се осъществява при съвместна
работа на контактори К2 и К3.
Включването
на К3 се осъществява
посредством контак-тните системи на Р2.
За да се избегне съвместната работа на К3
и К4 се използва електрическа блокировка
посредством нормално затворени (НЗ)
контакти на Р2 във веригата на К4 и
нормално отворени (НО) контакти на Р2
във веригата на К3. К2 не променя
състоянието на контактните си системи,
тъй като в неговата верига не участват
контакти на Р2 .
Фиг.2. Оперативна верига за
Индикация за режим едно се получава
избор на режим на товара
от ЛI, която се включва при затворени
контактни системи на К3.
Режим II - номинален режим на товара при I PII = 0.4*I P0 и позиция на
пакетния превключвател II (I PII = 280mA - при трифазно изпълнение, съответно
I PII = 208mA - при еднофазно изпълнение).
В режим II комплекта кондензатори СR2, СS2, СT2, остават включени в точки
R2, S2 и Т2, а кондензаторите СR1, СS1, СT1 трябва да се включат в т.R1, S1 и Т1.
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Този режим се осъществява при съвместна работа на контактори К1 и К4.
Включването на К1 се осъществява посредством контактните системи на Р1.
Логиката на електрическите блокировки е аналогична на описаната за режим I,
но се използват превключващите контакти на Р1. Индикация за режим две се
получава от ЛII, която се включва при затворени контактни системи на К1.
3. Заключение
Разработеният макет позволява изследването на захранващи устройства от
тип „Бушеро” с изходна характеристика на източник на ток, независим от
големината на товара, съвместно с различни товари. Посредством избор на
схема и режимни параметри могат да се захранват както товари, изискващи
неизменен променлив ток, така и товари, изискващи неизменен постоянен ток.
Разглежданите захранващи устройства могат да намерят приложение за:
- групово захранване на последователно свързани светлодиодни осветители
или халогенни нажежаеми лампи, работещи на понижено напрежениетрифазно изпълнение с изход на постоянен неизменен ток;
- групово захранване на последователно свързани халогенни нажежаеми
лампи – еднофазно изпълнение с изход на променлив неизменен ток;
Заложените принципи на управление дават възможност за изследване на
съвместната работа на захранващите устройства в комплект със светлинните
източници, както в номинален работен режим за двата вида светлинни
източници, така и при димиране на две степени.
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ПРОБЛЕМЪТ ЗАСЛЕПЯВАНЕ ПРИ СВЕТЛОДИОДНОТО
УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Ива Петринска, Николина Янева
Резюме: Настоящият доклад е посветен на проблема заслепяване при
използване на светлодиодни осветители за улично осветление. Изследвани са
три различни светлодиодни осветители и са коментирани стойностите на
максималния интензитет за критичните ъгли на излъчване по отношение на
заслепяването. Направени са светлотехнически изчисления с цел определяне на
пригодността на разглежданите LED осветители за класове улици МЕ6 и
МЕ5. За доказване на икономическата ефективност на разглежданите в
доклада осветители е направена и икономическа оценка на най-добрите от
светлотехническа гледна точка решения на улични осветителни уредби за клас
МЕ6.
GLARE PROBLEMS IN LED STREET LIGHTING
I. Petrinska, N. Yaneva
Abstract: The current paper is devoted to the glare rating problem, occurring in
LED street installations. Three different LED luminaires are experimentally tested
and their maximum intensity values are commented for the critical angles of
radiation, in accordance to the glare rating. Calculations are made in order to
determine the suitability of the luminaires reviewed for streets with light classes ME6
and ME5. Economical appraisal of the lighting installation using the different
luminaires is made in order to choose the best decisions for the installation for
lighting class ME6.
1. Въведение
През последните години използването на светлодиоди в уличното
осветление се наложи като тенденция, особено за улици от светлотехнически
класове МЕ5 и МЕ6. Независимо от все още високата си цена, осветителите със
светлодиоди са с голям потенциал за подобряване на енергийната ефективност
на уличното осветление поради възможността за много по ефективно насочване
на светлинния поток към пътното платно. От друга страна, това е свързано с
повишен риск от заслепяване на участниците в движението, а осигуряването на
добри визуални условия за безопасно движение по пътищата трябва да бъде
приоритет при проектиране на улични осветителни уредби [1]. Ето защо
използването на конкретни светлодиодни осветители трябва да е съобразено
със светлотехническия клас на улицата и изискваните количествени и
качествени показатели, които трябва да се постигнат. В настоящият доклад са
разгледани избрани светлодиодни улични осветители за класове улици МЕ5 и
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МЕ6 и е обърнато внимание на получените количествени и качествени
показатели, най-преблемен от които е показателят на заслепяване.
Заслепяването при улични осветителни уредби представлява сериозен
проблем, водещ до общ визуален дискомфорт, който от своя страна сериозно
намалява възможността на водача на МПС да различи обект на пътното платно.
Заслепяването зависи от вида светлинен източник и начина на насочване към
изчислителната повърхност, от физиологическото състояние и възрастта на
водача, както и от разпределението на светлинните нива в околната среда [2].
Заслепяването директно се отразява на видимостта на обекта, поради
намаляване на контраста между обект и фон - обект, който е едва различим при
липса на заслепяване се слива с околната следа при наличие на такова. За
оценка на нивото на заслепяване при уличното осветление се използва
показателя TI (Тhreshold Increment). Формулировката за допустимите нива на TI
е базирана на процентното увеличаване на яркостната разлика между обект и
фон, за да стане обектът видим при наличие на заслепяване. При средна яркост
на пътното платно LAV, която е и адаптационна яркост за водача, яркостната
разлика между обекта и неговото обкръжение трябва да е ∆L0=LOBJECT-LAV , за
да бъде обектът различим. При заслепяване се появява т.нар. воалираща яркост
LS, вследствие на която окото се адаптира на по-високото ниво LAV+LS, при
което при първоначалната яркостна разлика ∆L0, обектът става невидим. За да
стане той различим е необходимо ∆L0 да се увеличи до ∆LBL, като процентното
увеличаване се изразява с мярката за психологично заслепяване TI – фиг.1 [2].
Фиг.1 Визуално представяне на показателя TI
(Тhreshold Increment) [2]
Оценката на заслепяването в съответствие на
стандарта БДС EN 13201, действащ у нас, се прави по
формулата [3]:
65
TI =
Lv,%
(1)
( Lav )0.8
където:
n

Ek E1 E2
Ek
En
=
+
+
....
+
+
....
+
като:
(2)
2
2
2
2
2
θ
θ
θ
θ
θ
k =1 k
1
2
k
n
2
LAV [cd/m ] е средната яркост на пътя, пресметната за нови осветители и за
лампи, излъчващи своя начален светлинен поток; Lv [cd/m2] е воалираща яркост;
Ек е вертикална осветеност върху равнина, перпендикулярна на линията на
виждане, на височината на окото на наблюдателя (в луксове, въз основа на
началния светлинен поток на лампите) от k-тия осветител. Окото на
наблюдателя е разположено над централната линия на всяка лента на движение
на височина 1,5m и надлъжно на разстояние в метри равно на 2,75(Н–1,5),
където Н е височината на окачване (в метри) по посока на изчислителното поле.
Линията на погледа е 1 под хоризонталата във вертикална равнина с надлъжно
направление, минаваща през окото на наблюдателя; θk е ъгълът в градуси,
Lv = 10 ∑
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сключен между линията на погледа на наблюдателя и линията, свързваща
наблюдателя с центъра на светещата повърхност на k – тия осветител.
Сумирането се извършва от първия осветител по посока на наблюдението до
следващи осветители на разстояние 500 m, за всеки ред осветители.
Сумирането се спира, ако осветителят в реда дава принос към воалиращата
яркост по-малък от 2% от общата воалираща яркост на предшестващите
осветители в реда. Осветители над равнина, наклонена под 20 към
хоризонталата, както и осветители, които пресичат напречно пътя, се
изключват от изчисленията. Процедурата се повтаря с позиционирането на
наблюдателя във всяка следваща лента на движение, като при всеки случай се
използва начална средна яркост на пътя, съответстваща на положението на
наблюдателя. Максималната от изчислените стойности на TI е действителната
стойност.
Уравнение (1) е валидно за средна яркост >0,05 cd/m2 и < 5 cd/m2 и ъгли
1,5< θк < 60; константата 10 в уравнението е валидна за 23 годишен
наблюдател. Константи за други възрасти могат да се пресметнат по
формулата:
  A 4 
9.86 1 + 
(3)
 
66.4




където А е възрастта на наблюдателя в години [3].
2. Нормиране
Извършва се съгласно изискванията, дадени в БДС EN 13201-2 [3]:
Таблица 1 – МЕ-серии на класове на осветление
Клас

МЕ1

Яркост на повърхността на пътното платно при суха
пътна повърхност
_
Uo
Ul
L в cd/m2 [минимална [минимална]
[минимална]
поддържана]
2,0
0,4
0,7

Смущаващо
заслепяване
TI в % a
[максимално]

Осветление на
обкръжението
SR 2b
[минимално]

10

0,5

МЕ2
МЕ3а

1,5
1,0

0,4
0,4

0,7
0,7

10
15

0,5
0,5

МЕ3b

1,0

0,4

0,6

15

0,5

МЕ3с
МЕ4а
МЕ4b

1,0
0,75
0,75

0,4
0,4
0,4

0,5
0,6
0,5

15
15
15

0,5
0,5
0,5

МЕ5

0,5

0,35

0,4

15

0,5

МЕ6

0,3

0,35

0,4

15

Няма изискване

а Нарастване от 5 процента на TI може да бъде позволено там, където са използвани светлинни източници с
ниска яркост (виж забележка 6)
b

Този критерий може да бъде приложен, само когато няма пътен транспортен участък със собствени
изисквания, съседен на пътното платно.

2.1. Ограничаване на заслепяването чрез интензитета на светлината:
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В някои ситуации, за които показателят на заслепяване (TI) не може да се
изчисли се въвежда допустим интензитет на светлината при определени ъгли.
Таблица 2 дава възприетите класове G.1, G.2, G.3, G.4, G.5 и G.6.
Таблица 2. Класове G.1, G.2, G.3, G.4, G.5 и G.6 за ограничаване на
заслепяването чрез интензитета при 70, 80 и 90 градуса (за условен поток на
лампата 1000 lm)
Клас

Други изисквания

Максимален интензитет на светлината в cd/klm
при 70° а

G1

при 80° а
200

при 90° а
50

Няма

G2

150

30

Няма

100

20

Няма

G4

500

100

10

Интензитетът на яркостта над 95° да е нула

G5

350

100

10

Интензитетът на яркостта над 95° да е нула

G6

350

100

0

Интензитетът на яркостта над 90° да е нула

G3

а

Всяка посока, образуваща определения ъгъл с оста на осветителя спрямо платното

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Показателят на заслепяване (ТI) се определя от воалиращата яркост и средната яркост на
платното (уравнение 1), т.е. светлинният поток на лампата Фл въздейства и на двете. По тази причина, в
таблицата са използвани интензитети I’=1000.Iдейств/Фл.

2.2. Ограничаване на заслепяването чрез комбинация от интензитет и
светеща площ на осветителя:
Друга възможност за оценка на заслепяването без да се изчислява TI е
като се използва индекса D=I85.A-0,5 [cd/m], където I е максималната стойност на
интензитета на светлината (cd), в която и да е посока, образуваща ъгъл 85°
спрямо оста на осветителя към платното; А е видимата площ (m2) на проекцията
на светлите части на осветителя върху равнина, перпендикулярна на посоката
на I. Ако в посоката на I части на светлинния източник са видими или директно,
или като отражение, заслепяването e клас D.0. В таблица 3 са дадени
останалите класовете на индекса на заслепяване (D.1, D.2, D.3, D.4, D.5 и D.6).
Таблица 3. Класове D.0, D.1, D.2, D.3, D.4, D.5, D.6 за ограничавате на
заслепяването [2]
Клас

D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D-индекс на заслепяване

-

7000

5500

4000

2000

1000

500

3. Оценка на заслепяването за два осветителя, единият
с два варианта на реализирана СРК
Светлодиоден осветител 1 със светлоразпределение от
тип 1:
Фиг. 2 Светлоразпределителна крива на LED осветител 1
Светлодиоден осветител 1 със светлоразпределение от
тип 2 (условно означен като светлодиоден осветител 2):
Фиг.3 Светлоразпределителна крива на осветител 3
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Светлодиоден осветител 3 със светлоразпределение от
тип 3:
Фиг.4 Светлоразпределителна крива на осветител 3
Класа на интензитета на светлината и класа на индекса на
заслепяване, съгласно BDS EN 13201-2 за разглежданите осветители са дадени
в таблица 4 и таблица 5:
Таблица 4. Клас на индекса на светлината на разглежданите осветители
според 2.1.
Съгласно БДС EN 13201-2:

Клас на интензитета на светлината
Максимален интензитет на светлината в cd за
70°
80°
α
Норма
Различна за всеки клас

90°

LEDs Осв. 1*

1927cd

1715cd

400cd

LEDs Осв. 2*

1884cd

1482cd

318cd

LEDs Осв.3*

4101cd

1148cd

228cd

Класически осветител 250W HPSL

141cd/klm

17cd/klm

0 cd/klm

* - Не покрива изискванията за нито един клас
Таблица 5 Клас на индекса на заслепяване на разглежданите осветители
според 2.2.
Съгласно БДС EN 13201-2:

Клас на индекса на заслепяване
Максимален индекс на заслепяване в cd/m за
Клас
Различна норма за всеки клас

LEDs Осв. 1

D.0

8780cd/m

LEDs Осв. 2

D.0

6541cd/m

LEDs Осв.3

D.2

4722cd/m

Класически осветител 250W HPSL

D.3

3043cd/m

Резултати от изчисления на улични осветителни уредби, отговарящи
на изискванията за TI при използване на LED осветители:
Направените по-долу изчисления са необходими, за да се съпостави
класификацията по двата метода за оценка на заслепяването, описани в т. 2.1. и
2.2. с истинската класификация по TI, изчислен с Dialux.
Получени резултати от изчисленията с Dialux, удовлетворяващи нормените
изисквания при използване на LED осветител 1, светлоразпределение 1 – фиг.
2:
Клас на улицата МЕ6, ширина на пътното платно 7.0м – таблица 6.
Таблица 6
Междустълбие
[m]

Височина
окачване [m]

20

10

на

Наклон на рогатката
Надвес [m]
[°]
светлинен поток Φ=1065 lm (30%)
2
10

Lm [cd/m²]

U0

0,3

0,43

TI
[%]
0,9

За клас улица МЕ5 не са намерени варианти на геометрията на уличната
осветителна уредба, при които да са изпълнени всички нормативните
изисквания за показателя TI.
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Получени резултати от изчисленията с Dialux, удовлетворяващи
нормените изисквания за осветител 1, светлоразпределителна крива 2 – фиг. 3:
Клас на улицата МЕ6, ширина на пътното платно 7.0м – таблица 7.
Таблица 7
Междустълбие [m]

Височина на
окачване [m]

Lm
[cd/m²]

Надвес [m]
Наклон на рогатката [°]
Светлинен поток Ф=1690 lm (50%)
9
2
10
Светлинен поток Ф=1521 lm (45%) – СРК 4
9
2
5
9
2
10
Светлинен поток Ф=1352 lm (40%)
9
2
10
Светлинен поток Ф=1183 lm (35%)
8,5
2
10
Светлинен поток Ф=1014 lm (30%)
8
2
10

25
30
25
25
20
20

TI
[%]

U0

Ul

0,3

0,43

0,8

15

0,3
0,3

0,35
0,44

0,8
0,8

15
15

0,3

0,43

0,8

14

0,3

0,41

0,8

15

0,3

0,38

0,8

15

Клас на улицата МЕ5, ширина на пътното платно 7.0м – таблица 8.
Таблица 8
Междустълбие
[m]

Височина на
окачване [m]

Наклон на
Надвес [m]
рогатката [°]
светлинен поток Ф=2366lm (70%)

20

10

20

10

Lm [cd/m²]

1
0
светлинен поток Ф=2028lm (60%)
1

0

U0

Ul

TI [%]

R

0,5

0,37

0,8

15

,5

0,5

0,37

0,8

15

,5

Получени резултати от изчисленията с Dialux, удовлетворяващи
нормените изисквания при използване на LED осветител 2 – фиг. 4:
[1] Клас на улицата МЕ6, ширина на пътното платно 7.0м – таблица 9.
Таблица 9
Междустълбие [m]
30
25
20
30
25
20
30
25
20
30
25
20

Височина на окачване
Наклон на рогатката
[m]
[°]
Надвес [m]
Светлинен поток Ф =1035lm (30%)
9
1.5
15
7.5
1.5
20
7
1.5
20
Светлинен поток Ф =1380lm (40%)
9
1
20
7.5
1.5
20
7
1.5
20
Светлинен поток Ф =1725lm (50%)
9
1
20
7.5
1.5
20
7
2
15
Светлинен поток Ф =2070lm (60%)
9
1
20
8
1
20
7.5
1.5
20

Lm
[cd/m²]

0.5
0.6
0.8

U0

Ul

TI
[%
]

0.3
0.3
0.4

0.35
0.35
0.39

0.4
0.4
0.5

11
14
14

0.3
0.4
0.5

0.38
0.35
0.39

0.4
0.4
0.5

12
15
15

0.4
0.5
0.7

0.4
0.35
0.35

0.4
0.4
0.5

13
15
15

0.4
0.36
0.41

0.4
0.4
0.6
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За клас улица МЕ5 не са намерени варианти на геометрията на уличната
осветителна уредба, при които да са изпълнени всички нормативни изисквания.
Получени резултати от изчисленията с Dialux, удовлетворяващи нормените
изисквания при използване на осветител с натриева лампа с високо налягане
със светлинен поток 10 klm.
Клас на улицата МЕ6, ширина на пътното платно 7.0м – таблица 10
Таблица 10
Междустълбие [m]
45
40
35
30
25
20

Височина на окачване
[m]
9
8.5
7.5
7
6.5
6

Надвес [m]
2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

Наклон на
рогатката [°]
0
20
5
20
20
20

Lm
[cd/m²
]
0.7
0.7
1
1
1.3
1.7

U0
0.39
0.4
0.45
0.46
0.55
0.61

Ul
TI [%]
0.4
13
0.4
13
0.5
15
0.5
15
0.6
15
0.7
15

Клас на улицата МЕ5, ширина на пътното платно 7.0м – таблица 11.
Таблица 11
Междустълбие
[m]

Височина на
окачване [m]

Надвес
[m]

Наклон на
рогатката [°]

Lm
[cd/m²]

U0

45

9

1

5

0.6 0.38

40

8

1.5

5

0.8

0.4

35

7.5

1.5

20

0.8

0.4

30

7

2

20

1

0.4

25

6.5

2

20

1.3 0.47

20

6.5

0.5

15

1.6 0.45

45

9

1

5

0.6 0.38

TI Междустълбие
[m]
Ul [%]
0.
4
14
0.6
0.
4
15
0.5
0.
4
15
0.5
0.
5
14
0.5
0.
5
14
0.5
0.
8
14
0.5
0.
4
14
0.6

4. Икономическа оценка
Целта на икономическата оценка на улична осветителна уредба изпълнена с
четирите различни осветителя, разглеждани в настоящата публикация, е да се
покаже влиянието на TI върху разходите за целия живот на уредбата. За
икономическа оценка на различните варианти на изпълнение на улична
осветителна уредба клас МЕ6, при използване на LED осветители и такива с
натриева лампа с високо налягане е използван методът LCC (Life Cycle cost).
LCC представлява метод за оценка на паричните потоци за целия живот на
дадено устройство или съоръжение [4]. Този метод се използва като
икономически модел за определяне целсъобразността на алтернативни
варианти при изготвяне на проекти. На базата на тази икономическа оценка се
прави избор на даден проект. Добрите инженерни решения, които не са
икономически оправдани реално излизат „неикономични”. Необходимо е да се
намери най-доброто съчетание на инженерно решение и икономическа оценка с
цел получаване на оптимални резултати.
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N .PP
+ OE
(6)
AF
където LCC е стойност на средствата, натрупани за целия живот на работа на
осветителната уредба, PP (Purchase Price) е цената на придобиване на уредбата
(съоръжения, монтаж, пусково-настроечни работи), OE (Operating Expenses) са
годишни разходи за осигуряване на нормален режим на работа на уредбата
(цена на електроенергия, лампи, труд за обслужване на уредбата), AF е т. нар
анюитетен фактор за привеждане на направените годишни разходи към
настоящия момент:
1

1
(7)
AF =  −
N 
r
r (1 + r ) 

където N е живот на уредбата в години, r - годишно обезценяване на
вложените средства, т.е. пари, които сме загубили при влагане на средствата за
уредба, а не като депозит в банка.
Ако осветителната уредба е строена със средства от банка, това е лихвата по
кредита, ако срокът на връщане на кредита е равен на живота на уредбата).
Вноските по кредита тогава се изчисляват по формулата
1

1
(8)
C A = PP /  −
N 
 r r (1 + r ) 
При известна средна стойност на инфлацията за периода на експлоатация
N на уредбата, общите експлоатационни разходи OE се определят от израза:
LCC =

N −1

OE = Z . ∑ (1 + i )k

(9)

k =0

където Z= CЕN+CMAINT са разходите за електрическа енергия и поддръжка
през годината на изграждане на уредбата. Тези разходи се определят както
следва:
CEN = Pp .TA .ce
(10)
където Pp e работната мощност на уредбата, ТА е годишната и използваемост,
а се е цената на един kWh електроенергия.
n.T 
m
CMAINT = A CLAMP + CCH .GR +
( CLAMP + CCH .SGL + CCL.SGL ) (11)
TN 
100

където n е броят на светлинните източници (СИ) в уредбата, ТА е годишната
използваемост на уредбата, h, ТN е средният живот на светлинните източници,
h, CLAMP е цена не един светлинен източник, лв, CCH.GR, CCH.SGL – цени на
груповото и единично почистване на осветител, лв, m - процент на единично
отпадащите СИ за живота на уредбата.
Тогава годишната вноска по изплащане на изтегления от банката кредит
ще бъде:
1

PP
1
CA =
= PP  −
(12)
N 
AF
 r r (1 + r ) 
В този случай формула (6) придобива вида:
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LCC = OE + C A .N
(13)
Икономическата оценка за разгледаните четири варианта е направена за
трасе от 1км. Годишното обезценяване на вложените средства r е прието 5%.
Жизненият цикъл на осветителната уредба е приет за 12 години, а годишната
използваемост на уличната осветителна уредба - 4100ч.
Икономическата оценка е направена за четирите варианта на уличната
осветителна уредба, подчертани с червено в таблиците по-горе. В таблица 12 са
дадени основните разходи и цени, на базата на които е определен показателя
LCC в случай на изграждане на нова осветителна уредба и в случай на
реконструкция на съществуваща такава с и без подмяна на окабеляването.
Получените резултати са систематизирани в таблица 13.
Таблица12
НЛВН
LED осветител 1 LED осветител 2 LED осветител 3
с димиране
с димиране
с електронен баласт с димиране
Цена на единичен осветител , €.

189

300

320

350

Цена на всички осветители, €.

5481

15000

16000

14000

Захранващи кабели, €.

3000

3000

3000

3000

Управляващи кабели, €.

150

150

150

150

Система за управление, €

200

200

200

200

Единичен стълб (с фундамент и
носеща конзола), €

329

382

342

329

Обща цена за стълбове, €

9541

19100

17100

13160

Годишни разходи за поддръжка, €

275.01

41.28

41.29

33.05

Годишни разходи за
електрическа енергия, €

778.44

735.26

665.23

532.18

247

247

247

247

Разходи за транспорт и монтаж
на единичен стълб и осветител, €

Таблица 13
Нова ОУ
PP
LCC
Реконструкция на ОУ
с подмяна на
захранващите кабели
PP
LCC
Реконструкция
на ОУ без подмяна на
захранващите кабели
PP
LCC

LED осветител 1
с димиране

LED осветител 2
димиране

LED осветител 3
с димиране

НЛВН
с електронен баласт

213950

212950

171040

119654

300380.65

298060.951

239369.688

176533.001

LED осветител 1
с димиране

LED осветител 2
димиране

LED осветител 3
с димиране

НЛВН
с електронен баласт

184600

185600

149560

103762

260643.54

261031.652

210287.81

155020.393

LED осветител 1
с димиране

LED осветител 2
димиране

LED осветител 3
с димиране

НЛВН
с електронен баласт

34600

35600

29560

16762

57557.807

57945.9136

47819.2197

37230.6653
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5. Заключение
Светлодиодите представляват точковидни светлинни източници с малки
размери и висока яркост. С цел избягване на заслепяването, а от там и
прекомерното оскъпяване на осветителните уредби при използването им като
светлинни източници за улично осветление е необходимо още на етап
проектиране на осветителя да се решат редица важни проблеми. Тези проблеми
са свързани с намирането на оптимално светлоразпределение, при което са
спазени изискванията на стандартите по отношение на качествените и
количествени показатели на осветителната уредба при оптимална геометрия на
улицата. В настоящият доклад са разгледани три различни вида
светлоразпределение на улични LED осветители и резултатите, получени при
светлотехнически изчисления за класове улици МЕ5 и МЕ6. За постигане на
качествения показател заслепяване (TI), монтажната височина на осветителите
се увеличава, което води до ненужно оскъпяване и икономическа неизгодност
на осветителната уредба, спрямо такава, изпълнена с НЛВН.
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[3]
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АРХИТЕКТУРНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СОФИЯ –
НЕОБХОДИМОСТ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Николай Василев, Ива Петринска
Резюме: София е не само столицата, но и най-големият в България и
дванадесети по големина град в Европейския съюз. Тя е основен
административен, индустриален, културен и университетски център в
страната, оформя се като модерна европейска столица с много бизнес и
търговски центрове, динамичен нощен живот и културни забележителности.
София е град със 7000 годишна история, запазена в архитектурните
забележителности на столицата. Днешна София е съхранила части от
различните исторически периоди, като същевременно претърпява и
множество архитектурни промени и се превръща в модерен европейски град.
Настоящият доклад е посветен на необходимостта от архитектурно и
художествено осветление на съвременна София и проблемите, които се
пораждат при изпълнението му.
ARCHITECTURAL LIGHTING OF SOFIA – NECESSITY, PROBLEMS
AND PERSPECTIVES
N. Vassilev, I. Petrinska
Abstract: Sofia is not only the capital, but also the biggest in Bulgaria and twelfth
by size city in the European Union. It is a basic administrative, industrial, cultural
and university center in the country and it forms as a modern European capital with
a lot of business and trade centers, dynamic night life and cultural monuments. Sofia
is a city with 7000 years history, preserved in the architectural sights of the capital.
Contemporary Sofia has preserved parts of different historical periods and at the
same time it passes through a lot of architectural changes that turn it to a modern
European city.
The current paper presents the necessity of architectural and decorative lighting
in contemporary Sofia and the problems raised by its realization.
1. Въведение
Главната задача на архитектурното осветление е светлинно да акцентира
обществено, исторически и архитектурно значими обекти, да създаде
естетически въздействащ нощен облик на градското пространство и да
набележи навигационни точки през тъмната част от денонощието [2].
Посредством осветление е възможно композирането на забележителен нощен
пейзаж, в който светлина и физически форми са хармонично съчетани и силно
въздействащи. Архитектурното осветление е едно от множеството приложения
на изкуственото осветление, което придобива все по-голяма популярност в
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световен мащаб. В миналото външно осветление на архитектурни обекти се е
използвало само при специални случаи. Терминът празнично осветление се е
запазил и се използва и днес, но понастоящем архитектурното осветление на
значими обекти е постоянно. Това се дължи не само на бързото техническо
развитие на светлинните източници и осветителите, но и на необходимостта от
архитектурно осветление за обществото и средата, която ни заобикаля.
Осветлението се превръща във все по-необходим елемент и средство за
формиране на естетична нощна картина на градовете. Осветяването на
различни архитектурни обекти може да бъде твърде разнообразно, но е
необходимо да се следват някои основни правила [1]. От особено значение е
светлината да подчертава замисълът на архитектурата. Необходимо е
елементите на архитектурното осветление да бъдат също така дискретно
разположени, така че да не нарушават дневния вид на обекта. Целта на
архитектурното осветление е да интегрира функционалността и сигурността, да
подчертае историческото наследство и не на последно място да бъде ефективно
от енергийна гледна точка, без да води до светлинно замърсяване.
Недвусмислена е необходимостта от изготвяне на мастер план за градското
пространство, даващ насоки за координирано и планово и хармонично
реализиране на художествено архитектурно, декоративно, рекламно и улично
осветление. Осъществяване на художествен и технически контрол още на етап
проектиране на художествено архитектурно осветление е от особена важност.
Недопустимо е изпълнението на естетически неиздържани или нарушаващи
целостта и хармонията на даден архитектурен ансамбъл решения. След
изпълнението на даден проект за архитектурно осветление е от особено
значение ефективното и качествено експлоатиране и поддръжка на последното.
Особено актуални, интересни и дискусионни са новите начини и средства
използвани при осветяване на модерните архитектурни структури,
характеризиращи се с предимно стъклени фасади и наличие на множество
метални елементи. Отражателните свойства на тези материали са силно
насочващи и използването на традиционното прожекторно осветление със
заливаща светлина е практически неприложимо. [3].
2. Архитектурно и художествено осветление на град София
В центъра на град София се намира статуята на символа на града Св. София.
Тук се пресичат историческият и модерният град, културата, изкуството и
бизнесът и са разположени и осветени най-забележителните административни и
архитектурни обекти в столицата: Президентство, Министерски съвет, Народен
театър, Софийски университет, а също така следните национално значими и
репрезентативни сгради, чието архитектурно осветление е проектирано от
нашата Светлотехническа лаборатория при ТУ София* - Народното събрание,
Народната банка, Съдебната палата, Министерството на отбраната,
Административната сграда на Народното събрание (бившия партиен дом),
Галерията на западното изкуство, Съюза на архитектите в България.
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Характерно за всички гореизброени обекти е, че те са с класическа
архитектура и за осъществяването на художественото им осветление са
спазвани основните принципи за проектиране. Избран е принципа на
осветяване на обектите с комбинация от заливащо и локализирано осветление с
оглед на архитектурните дадености и стил на разглежданите сгради. Локалното
осветление на характерни архитектурни детайли на сградите е съчетано с послабо заливащо осветление на фасадите. По този начин е избегнат големият
яркостен контраст, характерен за локализираното осветление и същевременно е
избегнато възприятието за липса на обем на архитектурата, получаващо се при
осветяване само с общо осветление, като е постигната една по-спокойна и
приятна нощна картина. Осветлението е дискретно, използваните осветители са
монтирани възможно най-незабележимо, като умело са комбинирани светли и
тъмни зони, съобразени с характеристиките на обектите и обкръжаващото ги
пространство. Архитектурната композиция е насочена. Посредством
изпълненото по този начин осветление са разкрити архитектурните дадености
на обектите, като същевременно е запазена идентичността им.
Показателен пример за впечатляващите възможности на архитектурното
осветление за създаване на естетична нощна картина е проектираното и
изпълненото от нашия колектив художествено – архитектурното осветление на
Ректората на Техническия университет в София – фиг. 1. Това е бивша
казармена постройка, чието архитектурно осветление е прави нощно време
визуално забележима и приятна, за разлика от „безличния” й външен вид през
деня.

Фиг.1 Сградата на ректората на ТУ - София
При проектирането на споменатите по-горе обекти е спазен и принципа на
симетрията – оста на симетрия на сградите е подчертана светлинно т.е.
светлинните композиции са симетрични спрямо същата ос, като е избегнато
впечатлението за монотонност. При сградите с колонади – фиг. 2, фиг.3.
архитектурната и светлинната композиции са метрични. Всяка колона е
осветена с два диаметрално разположени прожектора с концентрирано
светлоразпределение. По този начин средната част на колоните остава потъмна, а периферните зони са силно осветени и се открояват на тъмния фон на
фасадите. Съобразено е разпределението на яркостите по осветяваните фасади,
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а също и яркостните контрасти между съседните фасади на архитектурните
ансамбли.

Фиг.2 Централна фасада на Министерски съвет Фиг.3 Съдебна палата
Въпреки премереното и професионално изпълнение на изложените по-горе
проектни решения, те не са единствена предпоставка за качеството на
художествено-архитектурното осветление на сгради с национално значение.
Съществена роля за качеството има и изпълнението на проектите, както и
отговорната и професионална поддръжка на електрическата и осветителната
инсталация. От особено значение при експлоатацията на архитектурното
осветление е подмяната на изгорели светлинни източници с нови – необходимо
е с особено внимание да се подбират както мощността и габаритите, така и
цветовата температура и светлоразпределението на новите прожектори, за да се
запази проектната художествена концепция. Тези принципи, обаче не винаги се
спазват, което води до влошаване на качеството и намаляване на желания ефект
на фасадното осветление на сградите с национално и историческо значение. На
фиг. 4 е показана сградата на Народното събрание. От първата снимка ясно се
вижда наличието на изгорели прожектори, които не са своевременно
подменени.

Фиг.4 Народно събрание на България
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На фиг. 5 е показано светлинното решение за сградата на Народната банка.
За реализиране на икономия на електрическа енергия, прожекторите, които са
монтирани с цел обливане на сградата със светлина са изгасени и контрастът
между обект и фон е недопустимо голям. Подобен проблем има и при сградата
на Министерството на отбраната, където още се наблюдава и ненавременна
подмяна на множество изгорели прожектори – фиг. 6 .

Фиг.5 Народна банка – София

Фиг.6 Министерство на отбраната

На фиг. 2 и 3 и е показано архитектурното осветление на Административната
сграда на Народното събрание (бившия партиен дом) и Съдебната палата, което
е пример за добро изпълнение и поддръжка. От своя страна фиг. 7 е типичен
пример за некоректна експлоатация и поддръжка на осветителната уредба на
Министерския съвет– прожектори с топло бяла светлина са заменени с такива
със студено бяла светлина, при което художественият замисъл на осветлението
неминуемо осакатен.

Фиг. 7 Централен универсален магазин - София
Фиг.8 е показан подобен пример на поддържано, но и неудачно проектирано
художествено и архитектурно осветление на Художествената академия в
София. То не само е изпълнено бе оглед на архитектурата на сградата, но и не е
съгласувано с архитектурния ансамбъл, който представлява сградата на
Народната библиотека - фиг. 9 и Софийския университет – фиг. 10.
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Фиг. 8 Национална художествена академия

Фиг. 9 Централна фасада на Народна библиотека

Фиг. 10 Централна фасада на Софийски университет
Въпреки голямото разнообразие на културно-исторически и обществени
сгради, намиращи се в София, в последните години неминуемо се появяват и
нови модерни здания, които отразяват съвременните архитектурни тенденции.
Строят се високи сгради с интересна и често несиметрична форма, за които
прилагането на традиционните методи за архитектурно и художествено
осветление са не само неприложими, но и неуместни. Преобладаващи
материали при новите конструкции са стъклото и метала, които имат съвсем
различни характеристики на отражение и пропускане на светлината (фиг. 11).
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Фиг. 11 Съвременни сгради със стъклени фасади
В резултат на това са налице нови тенденции в художественото осветление
на сградите с такава архитектура. Обикновено се акцентират характерни
архитектурни елементи, поради което архитектурното осветление придобива в
известен смисъл декоративен характер. Особено важно е удачното съчетаване
на архитектурата на сградата и подбора на формата и разположението на
осветените елементи.
В определени случаи чрез самостоятелни светлинни ефекти, се реализира
паралелна „светлинна архитектура”. Ролята на светлината става доминираща,
като придава на сградата един различен визуален облик, при който ролята на
архитектурната композиция остава на второ място [4].
На края трябва да се отбележат новите възможности и перспективи на
развитие на архитектурното осветление чрез използване на светлодиодни
осветители. Те се оказаха изключително подходящи за тази цел предвид на
тяхното конструктивно изпълнение и светлотехнически характеристики:
минимални размери, компактно оформление, механично устойчиви, голяма
трайност, голямо разнообразие на цветове на светлината, безинерционно
включване, вариране и изключване на светлинния поток, което позволява
реализиране на динамични светлинни и цветови ефекти и пр. Светлодиодните
RGB осветители предлагат в това отношение богати и разнообразни решения,
които намират широки предложения – фиг.12.
3. Заключение
С цел избягване на гореописаните проблеми и постигане на хармонично
изпълнение на цялостния нощен пейзаж на града е необходимо изготвянето на
т.нар. мастер план. Основна задача на всеки мастер план е координираното
изпълнение на всички компоненти на външното осветление – улично, рекламно
и информационно, художествено и архитектурно и отчасти на витринното
осветление. Това е от особено значение за гр. София, тъй като, като столица и
модерен европейски център, нейното светлинно оформление през тъмната част
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от денонощието е необходимо да бъде премерено и хармонично и
същевременно привлекателно и запомнящо се. В този смисъл като задача за
бъдеща работа стои изготвянето на мастер план на град София.
Друг принципен проблем на съвременното архитектурно осветление е
контролиране на качеството на проектите по отношение на тяхната
художествена стойност, енергийна ефективност и екологичност (светлинно
замърсяване). Навремето функционираха специални художествени съвети,
които преглеждаха разработените проекти и разрешаваха или отхвърляха
тяхното изпълнение. Понастоящем няма никакъв контрол на никакъв етап и на
никакво ниво. Поради това сега често сме свидетели на учудващо
непрофесионални решения. Но да се надяваме, че европейските стандарти,
директиви и практика ще ни помогнат евентуално да преодолеем ниските
изисквания към реализацията и експлоатацията на външното осветление на
нашата столица.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДИКА ЗА ОТЧИТАНЕ НА
ЗАСЕНЧВАНЕТО ОТ МЕБЕЛИТЕ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА
ВЪТРЕШНИ ОСВЕТИТЕЛНИ УРЕДБИ
Захари Иванов, Георги Станев
Резюме: Разработен е алгоритъм за проектиране на осветлението в
помещения обзаведени с мебели, засенчващи работната повърхност.
Изследвано е влиянието на формата на светлоразпределителната крива и
използваните модификации на традиционните методи за проектиране на
осветление върху светлотехническите показатели.
APPLICATION OF METHODOLOGY FOR CONSIDERING THE
OVERSHADOWED BY FURNITURE IN DESIGN INTERIOR LIGHTING
SYSTEMS
Zahari Ivanov, Georgi Stanev
Abstract: An algorithm for designing the lighting in rooms with furniture,
throwing a shade on the work surface, is designed. The influence of the shape of
lighting distribution curve and the modifications of conventional lighting design
methods on the photometric parameters is analyzed.
1. Въведение
При традиционните методи за изчисляване на вътрешни осветителни уредби
(ВОУ) се приема, че стаята е празна, с което се изключва влиянието на
съдържанието на помещението.
Обектите, намиращи се между източника на светлина и работната
повърхност блокират директната и предизвикват поглъщане на част и
отразяване на друга част от светлината. Това може да доведе, както да локално,
така и до цялостно намаление на осветеността върху работното поле. В доклада
са предложени начини за проектиране с отчитане на тези фактори. Показани са
модификации на традиционните изчислителни методи, с които да се отчете
фактора на засенчване и влияние на обекти намиращи се над и под нивото на
работното поле.
2. Разработване на алгоритъм за проектиране на осветлението в
помещения обзаведени с мебели, засенчващи работната повърхност
Разработени са алгоритми на два основни метода за отчитане на
засенчването - общ модифициран метод на коефициента на използване и метод
за проектиране с отчитане на засенчването при офиси с клетъчна структура.
Общият модифициран метод на коефициента на използване е приложим при
проектиране на осветление на интериори с равномерно разпределение на
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обектите по площта на помещението. Той се свежда до преоразмеряване на
уредбата чрез включване на коефициента на засенчване OF (obstruction factor)
като множител на коефициента на използване UF във формула 1.
(1)

Фн =

Em . A
UF . MF

където: Фн – начален светлинен поток на лампата;
Em – експлоатационната стойност на осветеността на работната
повърхност;
UF – коефициент на използване спрямо работна повърхност;
MF – експлоатационен коефициент;
А
– площ на осветяваната повърхност.
Определянето на ОF става чрез следната зависимост :
(2)

OF = 1 −

VFR . m
100

VFR (vertical to floor ratio) [1, 2, 4] показва гъстота на обектите в дадено
помещение и степента на засенченост и представлява отношението на всички
вертикални повърхности на обектите намиращи се над нивото на работното
поле и площта на помещението (фиг.1). В горната формула m е характеристика
на коефициента на засенченост. VFR се определя чрез зависимостта:
(3)

A [m 2 ]
VFR =
B [m 2 ]

където А е вертикалната площ на обектите, намиращи се над височината на
работната повърхност, а B е площта на помещението (фиг.1):

Фиг.1. Определяне на коефициента VFR (vertical to floor ratio)
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Методът за проектиране с отчитане на засенчването при офиси с клетъчна
структура се основава изчисляване на необходимата осветеност на равнината на
върха на преградите. За целта обема на помещението се разделя на две части горна простираща се от върховете на преградите до равнината на монтаж на
осветителите и долна, заемаща обема от равнината на работната повърхност до
равнината на горната част на преградите. Всяка клетка се разглежда като
отделна стая, чиито таван се явява хоризонталната равнина в края на
преградите, стени - стените на преградите и под работната повърхност. Приема
се, че тавана на клетката е идеално дифузен осветител.
Знаейки осветеността на работното място се изчислява излъчвателната
способност на дифузният осветител, чрез определяне на UF за отделна клетка.
Тя е равна на необходимата осветеност на хоризонталната равнина на върха на
преградите. Броят необходими осветители за получаване на тази осветеност за
горната част на стаята се изчислява чрез стандартния метод с коефициента на
използване, но с изчислената завишена осветеност на върха на преградите.
Офисните интериори могат да се разпределят в три категории по отношение
на гъстота на препятствията – “малка”, “средна” и “голяма”. Типичен “слабо”
засенчен интериор се състои основно от бюра с по един видео терминал (ВТ) , с
малко прегради и около 12 m2 площ на работно място. “Средно” засенчен офис
би имал повече от един видео терминал на работно място и стаята би имала
няколко подвижни прегради, както и шкафове за документи или дъски за
писане. “Силно” засенчване е при така наречената клетъчна структура, при
което всяко работно място е в отделна клетка и имат един и повече ВТ.
Границите на стойностите на VFR за различни видове засенченост са както
следва: 0 < малка ≤ 0,2; 0,2<средна ≤ 0,45; 0,45 < голяма ≤ 0,9.
Разработен е алгоритъм за проектиране на осветлението в помещения
обзаведени с мебели, засенчващи работната повърхност под формата на
таблица, изготвена и работеща с програмата MMicrosoft Excel. Тя съдържа три
части, като първите две са предназначени за определяне на коефициента VFR, а
в третата се изчисляват коефициента на засенчване OF и броят необходими
осветители.
Предложен е алгоритъм специално разработен за проектиране на офиси, в
които работните места са разделени на клетки с прегради (фиг.4). Той е под
формата на таблица с четири подтаблици, изпълнена с програмата Microsoft
Excel.
Проектирани са вътрешни осветителни уредби с приложение на методиката
отчитаща засенчването на работните места ( фиг. 3, 4).
Направени са светлотехнически изчисления на административно помещение
с програмата DIALux (фиг. 2, 3, 4) при използване на осветители [5] със
следните светлоразпределителни криви (СРК): полуширока(П); косинусна (Кс);
дълбока (Д) и предимно директно-индиректно разпределение на потока (Д/И) и
при три степени на засенченост на интериора - силна, средна и слаба
засенченост. За определяне на броя на осветителите са използвани
разработените таблици. Въвеждането им в DIALux e направено ръчно според
изчисленият брой осветители за различните методи. При интериора със силна
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засенченост изчисленията са направени със стандартният метод на коефициента
на използване, модифицираният метод и метода за проектиране на осветление в
офиси с клетъчно разделяне на работните места. При средно и слабо
засенчените интериори изчисленията са направени само по първите два метода,
тъй като в тези случай помещението не е с клетъчна структура.

Фиг. 2. ОУ с осветители с
дълбока СРК проектирана без
отчитане на засенчеността

Фиг. 3. ОУ с осветители с
дълбока СРК проектирана с
отчитане на засенчеността с
модифицирания метод на
коефициента на използване

Фиг. 4. ОУ с осветители с
дълбока СРК проектирана с
отчитане на засенчеността с
метода за офиси с клетки
3. Анализ на резултатите за силно засенчен интериор
От направените проекти и построените графики за офис помещение със
силно засенчване се вижда, че при проектиране без отчитане на засенчеността в
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помещението се получават незадоволителни резултати за – експлоатационната
стойност на осветеността на работната повърхност (Em) и равномерността. На
фиг.5 са показани реализираните стойности на Em при силно засенчен
интериор за четирите различни осветителя и в три групи при проектиране - без
отчитане на OF, при модифицирания метод на коефициента на използване и
чрез метода за проектиране на офиси с клетъчна структура. От графиката се
вижда, че първата група (без отчитане на OF) не достига необходимата нормена
осветеност (500 lx), като лошо се представят осветителите с П и Кс СРК
реализиращи около 70% от необходимата осветеност. Най-добри резултати са
получени при осветителя със СРК тип Д, но и при него стойностите на
осветеността са под нормената.
Проектите, изчислени чрез модифицираният метод представени с втората
група стойности на фиг. 5 дават резултати, който надхвърлят необходимите
нива на осветеност, но не отговарят на препоръките за енергийна ефективност,
а именно специфичната мощност за квадратен метър от помещението при
необходима нормена осветеност 500 lx да е в границите 10÷15 W/m2.
Специфичната мощност за различните типове осветители и при трите метода на
проектиране са дадени на фиг. 6. Според тази графика най-удачни за
използване са осветителите с дълбока СРК, а най-неудачни осветителите с
предимно директно - индиректно светлоразпределение.
Табл. 1
Средна осветеност при силно засенчване, lx
Полуширока Косинусна Дълбока Д/И
Метод
СРК
СРК
СРК
СРК
Еаv- без отчитане на
1
OF
346
370
434
420
2
Еаv- модифиц. метод
570
553
571
636
3
Еаv- клетъчен метод
520
488
559
540
2
Инсталирана специфична мощност [W/m ]
1
без отчитане на OF
9.82
11.9
12 12.86
2
мод. метод
15.71
17.86
16 19.29
3
клетъчен метод
13.1
14.88
15 16.07
2
Инсталирана специфична мощност за 100 lx [W/m /100 lx]
1
без отчитане на OF
2.84
3.21
2.76 3.06
2
модифиц. метод
2.76
3.23
2.80 3.03
3
клетъчен метод
2.52
3.12
2.68 2.98
Третата група стойности на фиг. 5 и 6 представят резултатите, получени чрез
метода, разработен за проектиране на осветление на офиси с работни места
разделени на клетки чрез прегради. От графиките се вижда, че при използване
на този метод получените резултати отговарят както на необходимата средна
осветеност, така и на стандартите за енергоефективност, като единствено
осветителя с Д/И СРК надхвърля границата от 15 W/m2 поради което не е
подходящо той да се използва (табл.1).
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Фиг. 5. Средна осветеност при силно засенчване

Фиг. 6. Специфична мощност при силно засенчване

Фиг. 7. Специфична мощност за 100 lx при силно засенчване
На фиг. 7 е показана графика на W/m2 за 100 lx на работното място, спрямо
използваните осветители и метод за проектиране. Вижда се, че най-добри
резултати са получени при използване на осветители със СРК - Д. Косинусната
(Кс) СРК дава най-лоши резултати, а показателите на осветителя със СРК- П,
макар и добри не се препоръчва де се използват поради възможност за поява на
локално засенчени зони, особено при интериор със силна засенченост. От
графиката се вижда и че използването на методите с отчитане на засенчването
подобрява ефективността на осветлението, намалят необходимата мощност за
осигуряване на необходимата осветеност върху работното поле. Най-ефективен
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според графиката и резултатите е метода за проектиране на осветителни уредби
за офиси с клетки.
4. Анализ на резултатите за средно засенчен интериор
На фиг. 8 е показана графиката на средната осветеност на офис със средна
засенченост. От нея се вижда, че при проектиране без отчитане на
засенчеността се получава необходимата осветеност само при използване на
осветители с Д и Д/И светлоразпределение. На същата графика са представени
изчисленията за модифицираният метод. Чрез този метод е осигурена нормена
осветеност при използване на всеки от осветителите, като най-добре по
отношение на постигната осветеност и енергийна ефективност (фиг. 10) са
осветителите Д и Д/И светлоразпределение, а осветители с Кс крива не са
подходящи.
От фиг. 9 се вижда, че при средно ниво на засенчеността, използването на
модифицирания метод не води до намаляване на необходимата мощност за
осигуряване на осветеността върху работното място. Разликата по този
показател се дължи на много по-малкият коефициент VFR т.е. на много помалкото наличие на вертикални повърхности които да поглъщат и отразяват
светлинния поток извън работната повърхност.

Фиг.8. Средна осветеност при средно засенчване

Фиг.9. Специфична мощност за 100 lx при средно засенчване
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Фиг. 10. Специфична мощност при средно засенчване
Анализ на резултатите за слабо засенчен интериор
От построените графики за слабо засенчен интериор се вижда, че
необходимата средна осветеност е постигната и при използване на стандартния
метод, без отчитане на OF. Въпреки, че Eav според фиг. 11 отговаря на
изисканата в стандарта, минималната получена осветеност върху работното
поле, която се вижда от фигурите с разпределение на осветеностите, за
проектиране без отчитане на зесенчеността, не винаги е в допустимите граници.
Тези спадове са вследствие на локално засенчване при голямо разстояние
между осветителите, какъвто е случая при използване на осветители с
полуширока СРК. Поради тази причина, въпреки малкото увеличение на броя
на осветителите (увеличение със средно един осветител) при изчисляване с
модифицираният метод, той се препоръчва за получаване на по-добра
равномерност и ограничаване на локалното засенчване. От графиките на
фиг.11, фиг. 12 и фиг. 13 се вижда , че и при случая на слабо засенчване найнежелателно е използване на осветители с косинусна СРК поради по-ниската
им енергоефективност. Използването на осветители с полушироко
светлоразпределение в случая на слабо засенчен интериор е препоръчително
тъй като не се намалява значително осветеността и е с много добра
енергоефективност - 10 W/m2. Отново най-добре представили се, са
осветителите със светлоразпределение - Д и Д/И .

Фиг. 11. Средна осветеност при слабо засенчване
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Фиг. 12. Специфична мощност при слабо засенчване

Фиг. 13. Специфична мощност за 100 lx при слабо засенчване
5. Изводи
Направените светлотехнически изчисления и анализът на резултатите водят
до няколко основни извода.
Светлотехническите изчисления на ВОУ, без отчитане на засенчването,
предизвикват недопустимо големи спадове на осветеността, които са найзначителни при силно засенчен интериор и най-малки при слабо засенчване.
Проектирането на силно засенчени офиси с клетъчна структура на работните
места е най-ефективно и отговаря на изискванията за нормена осветеност [7] и
за енергоефективност, когато се извършва чрез специално разработения метод
за офиси с клетки.
Използването на модифицирания метод в този случай често води до излизане
от границите за енергоефективност.
Препоръчително е да се използват осветители с тясно светлоразпределение
при проектиране на помещения със силно и средно ниво на засенченост, защото
се ограничава локалната засенченост, поради по-малкото разстояние между
тези осветителите в сравнение с осветителите с по-широка СРК.
Използването на осветители с директно – индиректно светлоразпределение
е препоръчително при проектиране и на трите типа интериори, тъй като са
изчислени необходимите осветености и при трите степени на засенченост.
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Осветители с “косинусна” СРК могат да се използват с достатъчно добра
ефективност при проектиране на слабо засенчени интериори.
При „слабо засенчен интериор” могат да се използват осветители с
полуширока СРК, тъй като в случаите с по-тежко засенчване водят до големи
локални спадове на осветеността поради големите разстояние между
осветителите.
Определянето на коефициента VFR се препоръчва да се прави по
приблизителният метод, тъй като води до сходни резултати с подробния метод,
намалява времето за проектиране и за определянето му е необходима по-малко
информация в сравнение с подробния метод.
Методът за проектиране на ВОУ без отчитане на засенченост е твърде
остарял и води до постигане на ниски нива на осветеност, което влияе на
продуктивността на труда, затруднява зрителната задача и е причина за
зрителна умора, здравословни проблеми като увреждане на зрението и др.
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ИЗМЕРВАНЕ НА ЦВЕТНИ КООРДИНАТИ И ЦВЕТНА
ТЕМПЕРАТУРА С RGB СЕНЗОР
Красимир Велинов
Резюме: За да се определи качеството на светлината излъчен от
светлинния източник, светлотехническата индустрия използва два
показателя – цветна температура и индекс на цветопредаване. Изискванията
на промишленото производство са превърнали измерването на цвета в
отделна наука.
Цел на настоящият доклад е изработването на устройство за измерване на
цветни координати и цветна температура на светлинни източници.
MASUREMENT OF CHROMATICITY COORDINATES AND COLOR
TEMPERATURE WITH RGB SENSOR
Krassimir Velinov
Abstract: To determine the quality of light emitted from the light source,
lightening industry uses two indicators - color temperature and color rendering
index. Requirements of industrial production have made the measurement of color in
a separate science.
Purpose of this report is to produce a device for measuring the color coordinates
and color temperature of light sources.
1. Въведение
Всяко тяло, чиято температура е по-голяма от абсолютната нула излъчва в
пространството енергия под форма на електромагнитни вълни. Спектърът и
максимумът на излъчвенето му зависят от температурата, до която е нагрято
тялото (фиг. 1). Човешкото око възприема
само лъчи с дължина на вълната от 380 до
760 nm. (фиг. 2) Поради различната
спектрална чувствителност на зрителния
анализатор към видимите лъчи само една
част от енергията се възприема от него.
Отзивчивоста на зрителния анализатор към
електромагнитните излъчвания се нарича
спектрална чувствителност и за нея е
възприета специална функция V(λ). Тя е
различна за яркости под и над 1 cd/m2.
(фиг. 3)
фиг. 1
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Фиг. 3. Относителна спектрална
чувствителност на човешкото око
при „дневно” V(λ) и „нощно
виждане” – V’(λ). (лявата графика)
2. Измерване на цветове

Цветът не е физично свойство на обектите а по-скоро рецепторно
възприятие, дължащо се на три типа фоторецептори чувствителни към
червения, зеления и син цвят.
За практически цели е необходимо представянето на цветовете с
количествени характеристики, различни от изброените физически
характеристики. За целта се създават абстрактни модели, описващи всеки цвят
като поредица от числа, наричани цветови компоненти или цветови
координати. По този начин на всеки цвят съответства отчно определен набор от
координати и обратно, на всяка точка с определени координати съответства
строго определен цвят. Множеството от цветове на всеки цветови модел
определя т.нар. цветово пространство. Например, RGB е тримерно цветово
пространство, в което всеки цвят е описан с три координати — на всяка от тях
отговаря компонент на цвета, разложен на червен, зелен и син цвят. Това е
цветови модел за излъчващи обекти и с него се характеризират например
цветните монитори. Съвсем друг модел се използва в печатарството - това е
моделът CMYK и той е приложим към обекти, отразяващи светлината —
каквато е печатната страница.
Цветовете могат да се получават по два начина: адитивен и субтрактивен.
Адативните цветни смеси са открити през 1860 г. от Максуел. Терминът
обозначава това, че всеки цвят може да бъде получен при смесването на
различни количества червена, зелена и синя (R, G, B) цветна светлина. Ако
трите цветни светлини – червено, зелено, синьо – са смесени на равни
пропорции, се получава бяла светлина. Адативните самосветещи цветни
материали или светлинни източници.
От друга страна за оцветяване на мастилата и боите, няма как да се изпозва
цветна светлина. Затова се използват три основни оцветителя: циан, маджента
и жълт (C, M, Y), за разлика от системата (R, G, B) при смесването на равни
части от трите оцветителя се получава черен цвят. Това се нарича субтрактивно
цветно смесване. Това е така, защото оцветители като мастилата и боите
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абсорбират част падащата светлина и я изваждат от отразената. Когато се
добавя оцветяване материлът става по тъмен. Субтруктивното цветно смесване
се използва при фотографското възпроизвеждане, печатането, оцветяването на
текстил, пластмаси, хартия, стъкло и др.
При измерване на цветове се използват различни координатни системи.
Броят на координатите задава размерността на пространството. Съществуват
цветови пространства с различна размерност — от едномерни, които могат да
опишат само монохромно изображение, до шест и и десет-мерни (например,
пространството CMYKLcLm (Cyan, Magenta, Yellow, Key color, lightCyan,
lightMagenta). Пространствата с висока размерност се използват най-често в
печата с плотери или при цветните проби.
До 1931 г. Не е съществувала единна колориметрична система. Изборът на
основните цветове се е извършвал от различните изследователи в зависимост от
удобството за провеждане на експеримента.
Използването на различни цветови системи до голяма степен е затруднявало
резултатите от експерименталните изследвания. Поради това на VIII сесия на
МКО през 1931 г. е възприето като основни цветове да се използват следните
три монохроматични излъчвания с дължина на вълната λR=0.700μm,
λG=0.5461μm, и λB=0.4358μm. Изборът на двата последни цвята се дължи на
наличието в спектъра на излъчване на живачните пари на аналогични мощни
линии.
При измерването на цвета на светлината различаваме три случая:
- цвят на светлинния източник;
- цвят на отразената от предмета светлина;
- цвят на преминалата през прозрачен материал
светлина.
Най-точно измерването на цвета може да се
извърши със спектрофотометър.
При спектрофотометрите се използва призма или
дифракционна решетка за разлагане на светлината
Фиг. 4.. Като източник на светлина за видимия
спектър и за част от ултравиолетовия се използва
електрическа крушка с волфрамова нишка. За
останалата част от ултравиолетовия спектър се
използва водородна лампа, а инфрачервената част
силициев карбид.
Фиг. 4.
Спектрофотометрите са два вида:.
- с единичен монохроматор (Фиг. 5).
- с двоен монохроматор (Фиг. 6).
Последния дава по-детайлна картина и се използва при самосветещи
материали. В зависимост от спектъра на светлината се изчисляват цветните и
координати в съответната координатна система. Измерването се извършва за
много точки при различна дължина на вълната. В момента съществуват
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автоматизирани спектрофотометри, които позволяват измерването до се
извърши бързо и точно

Фиг. 5

Фиг. 6

В случаите когато искаме да се измери само цветни координати на цвета се
използва колориметър. В него чрез набор от цветни филтри или селективни
сензори се реализират три цветни входящи канала със спектрална
чувствителност показана на фиг. 7. Изходният сигнал от всеки канал е
пропорционален на стимула на червения (R), зеления (G) и синия цвят (B).

Фиг. 8
Фиг. 7
Резултатите се трансформират в координатна система X, Y, Z и се показват
върху локуса на цветната диаграма (фиг. 8).
В настоящият доклад е описано устройство за измерване на цветни
координати и цветна температура на светлинни източници на базата на сензора
за измерване на цвят ADJD-S371-QR999.
ADJD-S371-QR999 е евтин, 4 канален цифров сензор – с изход RGB + бял
сигнал изработен по технология за повърхностен монтаж. Размерите му са 3,9 х
4,5 х .8 mm. Сигналите се преобразуват от вграден аналого цифров
преобразувател. Изходът е 2-проводен сериен интерфейс (I2C) позволяващ
директено свързване към микроконтролер или компютър. Сензорът притежава
широк работен диапазон от 100 до 100 000 лукса. На фиг. 9. е показана
вътрешната структура на сензора, а на фиг. 10 схема на монтажната платка.
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Фиг. 9

Фиг. 10
Преди сензора ADJD-S311/S371 да се използва се настройва така, че
цифровите стойности да са в диапазона от 0 до 1000. За целта се задава
включване на различен брой вътрешни кондензатори и се определя времето за
интегриране.
Освен за измерване на цвета на светлината на светлинни източници, сензора
може да се използва и за измерване
на цвета на отразяващи материали.
Преди сензора за цвят да се
използва за измерване на цвета на
повърхности е необходимо да се
направи калибриране на бялото.
Фиг. 11
Бялата повърхност е осветена от врадения в сензора LED и на препоръчаното
на фиг. 11 разстояние след което се извърша калибрирането съласно показания
на фиг. 12 алгоритъм..
Електрическата схема на свързване на сензора е показана на фиг. 13.

Фиг. 12

Фиг. 13

За така описаният сензор беше написана програма за управление и четене на
данните. Копие от екрана на компютъра с изглед на резултати от измерването е
показан на фиг. 14.
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Фиг. 14
Калибрирането на сензора беше извършено в националния център по
метрология.
За преобразуване на цветните координати в X,Y,Z координатна система се
използва уравнение (1).

(1)

3. Заключение
Резултатите от калибрирането показаха, че сензора може да се използва при
сравнителни измервания поради малката му точност. Причина за това е
спектраната характеристика на RGB фотоприемниците. Те са показани на фиг.
15. От нея се вижда че тя се разминава с тази от фиг. 7. Точността на измервани
се повиши чрез софтуерна корекция на измерените стойности или чрез
поставяне на допълнителен коригиращ светлофилтър. За целта трябва да се
извърши регресионен анализ на функциите на спектрална чувствителност за
четирите канала и да се изчислят калибровъчните функции.
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Фиг. 15
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ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКА И ЕНЕРГИЙНА ОЦЕНКА НА
УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С НАТРИЕВИ ЛАМПИ И СЪС
СВЕТОДИОДИ
Николай Василев, Борис Тошев
Резюме: В материала е направено сравнение технико-икономическо
сравнение на варианти на улично осветление изпълнено с осветители с
натриеви лампи и със светодиоди.
FEASIBILITY AND ENERGY ASSESSMENT OF STREET LIGHTING
WITH SODIUM AND LED LAMPS
Nikolay Vassilev, Boris Toshev
Abstract: In a paper is made technical and economic comparison of variants
of street lighting luminaires with sodium lamps and LEDs.
Днес сме свидетели на фундаментални преоценки на енергийната
консумация, потреблението на материални ресурси, ограничване на емисията
на СО2 и промените на климата вследствие на парниковия ефект.
Светлотехническата общност реагира адекватно и оперативно чрез
повсеместно и динамично въвеждане на достиженията на техническия прогрес:
нови високоефективни светлинни източници, осветителни тела, пусковорегулираща апаратура, модерни системи за управление на осветителните
уредби, актуализиране и преоценяване на действащите светлотехнически
стандарти, модернизация и поевтиняване на експлоатацията на осветителните
уредби и др. Предстоящо е утвърждаването на нови рекомендации на МКО
относно адаптивното улично осветление и в частност относно димиране на
уличното осветление. Едновременно с това трябва да се повиши качеството на
уличното осветление гарантиращо безопасно движение на моторните превозни
средства.
Тези насоки на развитие съвременните изисквания към уличното осветление
и в частност към неговото проектиране, изграждане и експлоатация се
обединяват с ключовата дума „sustainability” – устойчиво развитие –
енергийна ефективност, екологичност, икономичност, надеждност, ефективна
експлоатация.
В пълно съответствие с перспективите на технико-икономическото развитие
се „вписва” светлодиодното осветление. Общоизвестни са големите и
разностранни предимства на светлодиодите: висок светлинен добив 70÷90
lm/W, голяма трайност 26000÷60000 h, най-разнообразни цветове на
светлината, лесно и безинерционно регулиране на светлинния поток,
компактни, механично устойчиви, лесни за обслужване и др.
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Светлодиодите днес вече са предпочитан светлинен източник в
архитектурното и декоративното осветление, локално и витринно осветление,
информационно и сигнално осветление. Постепенно се увеличава тяхното
участие в интериорното осветление и все по-значимо става светлодиодното
улично осветление.
В настоящия доклад е направен опит за оценка на ефективността на
светлодиодното улично осветление, като за целта е направен сравнителен
анализ с най-масовия понастоящем светлинен източник в уличното осветление–
натриевите лампи с високо налягане.
За по-голяма обективност на получените резултати се сравняват уличните
осветители с натриеви лампи с високо налягане със светлодиоди само на един
производител - фирмата Philips.
Сравнението е проведено по следните показатели:
Енергийна ефективност на осветителя – Ф / Р л+Б [ lm / W ] , където Ф е
излъченият от осветителя светлинен поток, а Р л+Б е общата мощност на
светлинния източник и баласта, респективно консумираната мощност от
светлодиодния осветител.
По-долу са сравнени стойностите на този показател за най-новите
светлодиодни улични осветители на Philips и съответно за установените найефективни осветители с натриеви лампи с високо налягане.
Светлодиодни осветители
Straitline
40W, 3 360 lm, 84 lm/W и 80W, 6 720 lm, 84 lm/W
CitySwan Comfortline 1 194 lm, 24W, 50 lm/W и 4 800 lm, 85 W, 56 lm/W
Greenline
1 431 lm, 21W, 68 lm/W и 5 763lm, 74 W, 78 lm/W
Economyline
1 962 lm, 30 W, 65 lm/W и 7 848 lm, 113W, 69 lm/W
Copenhagen Comfortline 1 194 lm, 24W, 50 lm/W и 4 800lm, 85 W, 56 lm/W
Greenline
1 431 lm, 21W, 68 lm/W и 5 763 lm, 74 W, 78 lm/W
Economyline
1 962 lm, 30 W, 65 lm/W и 7 848 lm, 113W, 69 lm/W
SpeedStar Medium
26 906 lm, 256.4 W, 95.6 lm/W
CitySoul
2 400 lm, 28.8W, 74.2 lm/W
Осветители с натриеви лампи с високо налягане
Iridium HPS 250W
33 200 lm, 276 W, 104.7 lm/W
Koffer2 HPS 50W
4 400 lm, 59.5 W, 59.2 lm/W
Прави впечатление не особено високите стойности на светлинния добив на
светлодиодните осветители в сравнение с непрекъснатата актуална информация
за динамичното повишаване на ефективността на светлодиодите в лабораторни
условия.
Това е реалното състояние на съвременните светлодиодни улични
осветители, за които са отчетени загубите в драйверите, в ел. система, в
секундерната оптика, в предпазните стъкла и реалния топлинен режим.
Този показател не е достатъчен за точна оценка на ефективността на
осветителя, тъй като не е взето предвид светлоразпределението на излъчения
светлинен поток. От вида на светлоразпределителните криви на осветителя

390

III Научна конференция, ЕФ'2011, том 1

Созопол, 30 септември - 3 Октомври, 2011 г.

зависи как се насочва светлинния поток в пространството и каква част от него
участва в създаването на определена яркост или осветеност на пътното платно.
Изследванията са направени за регламентираните шест светлотехнически
класове в стандарта за улично осветление БДС EN 13201-2:
Таблица 1 – МЕ- светлотехнически класове
Клас

ME1
ME2
ME3a
ME3b
ME3c
ME4a
ME4b
ME5
ME6

Осветление
на
обкръжението
a
SR, %b
TI, %
Ul
Uo
(минимална (минимална (максимална (минимална
стойност)
стойност)
стойност)
стойност)

Яркост на повърхността на пътното
платно при сухи пътни настилки
Lср, cd/m2
(минимална
експл.
стойност)
2
1.5
1
1
1
0.75
0.75
0.5
0.3

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.35
0.35

Заслепяване

0.7
0.7
0.7
0.6
0.5
0.6
0.5
0.4
0.4

10
10
15
15
15
15
15
15
15

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
Няма
изисквания
a – Повишение с 5% се допуска където се използват лампи с ниска яркост (натриеви
лампи с ниско налягане; луминесцентни лампи; осветители с по-малка или подобна
яркост )
b – Този критерий се прилага там, където няма транспортни зони в близост до
пътното платно, за чието осветление съществуват специални изисквания

За ограничаване на трудоемките светлотехнически изчисления за 6 те
светлотехнически класове „експертно” са ограничени разновидностите в
„геометрията” на улиците и разположението на осветителите, както следва:

1.а

1.b

1.с

1.d
1.e
1.f
фиг. 1 Вид на уличното платно и разположение на стълбовете
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За всеки светлотехнически клас и конкретна геометрия на улицата е избран
най-подходящия осветител на фирмата Philips – светлодиоден осветител и
съответно осветител с натриева лампа с високо налягане.
Светлотехническите изчисления са направени с еднакъв експлоатационен
фактор за осветителна уредба изпълнена със светлодиодни осветители и
осветители с натриеви лампи. На фиг.2 е показана „популярната” крива на
намалението на светлинния поток на светлдиодите до 50 000 h светене, когато
светлинният поток се е намалил до 0.7 от Фн и се предвижда сменяването им.
На следващата фиг.3 е сравнено намалението на светлинния поток на
светлодиоди и натриеви лампи с високо налягане. и металхалогенни лампи.
Очевидно при тази „постановка” експлоатационният фактор на светлодиодите е
по-малък, което не се отчита в проведените изчисления , като по този начин се
„фаворизират” светлодиодните осветители.

фиг. 2 Продължителност на работа на светлодиоден модул с бяла светлина

фиг. 3 Светлинен поток на газоразрядни лампи и светлодиоди
Допълнителна оценка на енергийната ефективност на осветителите се
дава със следния показател – Р л+Б / lbL [ W / m2 cd/m2] , където Р л+Б [W] е
общата мощност на осветителя, l [m] е разстоянието между осветителите, b [m]
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е ширината на пътното платно и L [cd/m2] е средната яркост на пътното платно.
Стойностите на този показател за светлодиодни и натриеви осветители за
шестте светлотехнически класове и показаните „геометрии” на улиците и
разположение на осветителите са дадени в таблица 2.
По-долу е направено сравнение на вариантите на улична осветителна уредба,
изпълнена с осветители с натриеви лампи и със светлодиоди и е дадено в две
таблици – таблица 2 се отнася за всички светлотехнически класове: МЕ1, МЕ2,
МЕ3, МЕ4, МЕ5 и МЕ6, а таблица 3 – само за светлотехнически клас МЕ6.
Таблица 2 Технически показатели на вариантни решения на улично
осветление
80 263
156 574
Видове
Осветител
Осветител
Светлотехнически
МЕ3: пътно платно:
настилка с
разходи2 х 2 х 3.5 м; асфалтова
със светлодиоди
с натриева лампаклас
с високо
отражателни
характеристики
клас
CIE-R3;
разположение
на
осветителите:
от двете
налягане
страни, зиг-заг; коефициент
на пътно
запасаплатно:
0.8
Светлотехнически
клас МЕ1:
2 х 3 х 3.5 м; разделителна ивица с ширина
Iridium
SGS253
PC
1xSONStarразположение
BGP323 на T35
3 м; асфалтова настилка с отражателни характеристикиSpeed
клас CIE-R3;
TPP150W OXпоP5X
1xGRN135-2S/657
DW
осветителите:
средата, в разделителната ивица; коефициент
на запаса 0.8
17
500
lm
169
W
13
250
lm
W
Iridium SGS254 GB 1xSONSpeed
Star
BGP323122.3T35
84
%
--TPP250W CP P2
1xECO269-2S/740 DM
l33
= 29
87 lm/W
0.824
l29= 906
26 mlm
97.3 lm/W 256.4
0.665
W
W
200mlm
276
2
2
2
2
W
/
m
cd/m
W
/
m
cd/m
87 %
--l = 41 m
104.7 Общи
lm/W инвестиционни разходи,
l = 37 €m
95.6 lm/W
0.330
2 10 030
2
2
2 53 998
0.317 W / m cd/m
W / m cd/m
Дисконтирани
за електрическа
€
Общи разходи
инвестиционни
разходи, енергия,
€
7 195
49
20
651
16 594
701
Дисконтирани
разходи
за електрическа
енергия,
Дисконтирани
експлоатационни
разходи,
€ €
24 767
194
24 614
906
42
68
Дисконтирани
разходи,Value),
€
Сегашна
стойност наексплоатационни
всички разходи (Present
€
30 448
682
58 005
73
139
313
Сегашна стойност на всички разходи (Present Value), €
62 071
132 505
Светлотехнически клас МЕ2: пътно платно: 2 х 3 х 3.5 м; асфалтова настилка с
отражателни характеристики клас CIE-R3; разположение на осветителите: от двете
страни, зиг-заг; коефициент на запаса 0.8
Iridium SGS254 GB 1xSONSpeed
Star
BGP323
T35
TPP250W CP P1
1xECO269-2S/740 DW
33 200 lm
276 W
29 906 lm
256.4 W
87 %
--l = 28 m
104.7 lm/W
l = 28 m
95.6 lm/W
0.591
0.626 W / m2 cd/m2
W / m2 cd/m2
Общи инвестиционни разходи, €
10 325
64 225
Дисконтирани разходи за електрическа енергия, €
34 717
32 252
Дисконтирани експлоатационни разходи, €
35 221
60 097
Сегашна стойност на всички разходи (Present Value), €
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Таблица 2 Технически показатели на вариантни решения на улично
осветление (продължение)
Общи инвестиционни
разходи, €
Видове
Осветител
Осветител
206 с високо
12 794
разходи
със светлодиоди
с натриева7лампа
Дисконтирани разходи за електрическа енергия, €
налягане
6 285 клас МЕ4: пътно платно: 3 х 3.5 м; асфалтова настилка
3 044 с
Светлотехнически
отражателни характеристики
клас
CIE-R3;
разположение
на
осветителите:
едностранно;
Дисконтирани експлоатационни разходи, €
коефициент на33запаса
028 0.8
27 057
Iridium SGS252Сегашна
GB 1xSONSpeed
Star
T35
стойност на всички разходи (Present Value), € BGP322
TPP100W OR P4
1xGRN104-2S/657 DW
42 895
10 700 lm 46 519
114 W
10 400 lm
90 W
82 %
l = 32 m
0.452 W / m2 cd/m2

--l = 33 m
101.7 lm/W
0.346 W / m2 cd/m2
Общи инвестиционни разходи, €
7 285
32 010
Дисконтирани разходи за електрическа енергия, €
12 701
7 359
Дисконтирани експлоатационни разходи, €
38 994
43 948
Сегашна стойност на всички разходи (Present Value), €
58 980
83 317
Светлотехнически клас МЕ5: пътно платно: 2 х 3.5 м; асфалтова настилка с
отражателни характеристики клас CIE-R3; разположение на осветителите: едностранно;
коефициент на запаса 0.8
City Soul LED BGP431 T35
Iridium SGS252 GB 1xSON1xECO70-2S/830 DW
TPP70W OR P5X
6 965 lm
85.8 W
6 600 lm
81 W
83 %
--l = 42 m
67.6 lm/W
l = 40 m
71.4 lm/W
0.589
2
2
2
2
0.510 W / m cd/m
W / m cd/m
Общи инвестиционни разходи, €
5 405
23 375
Дисконтирани разходи за електрическа енергия, €
6 695
5 846
Дисконтирани експлоатационни разходи, €
28 931
29 810
Сегашна стойност на всички разходи (Present Value), €
41 032
59 032
Светлотехнически клас МЕ6: пътно платно: 2 х 3.5 м; асфалтова настилка с
отражателни характеристики клас CIE-R3; разположение на осветителите: едностранно;
коефициент на запаса 0.8
Koffer2 SGP070 GB 1xSONCity Soul LED BGP430 T35
TPP50W OR P2
1xGRN24-2S/830 DN
4 400 lm
59.5 W
2 400 lm
28.8 W
80 %
--l = 34 m
59.2 lm/W
l = 34 m
74.2 lm/W
2
2
2
2
0.729 W / m cd/m
0.470 W / m cd/m
77 lm/W
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Експлоатационните разходи са изчислени за амортизационен срок 24 години
и годишна използваемост на осветителната уредба 4 000 h.
Прието е, че групова замяна на светлодиодните осветители (модули) ще се
направи при 50 000 h, когато светлинният им поток е намален до 70% от началната
стойност (фиг.2).
Груповата замяна на натриевите лампи се прави на всеки 4 години или
16 000 h.

фиг. 4 Определяне на техническия живот на светлодиодите
Не е отчетена единичната замяна на изгорелите НЛВН в периодите между
груповите замени, тъй като не разполагаме с статистически достоверни данни.
По същата причина не са взети предвид повредените светлодиодни
осветители (модули) преди и след 50 000 h светене, когато е предвидено
груповото им сменяване (фиг.4).
Уместно е да се отбележи , че вероятността за повреда на светлодиодния
осветител е значително по-голяма от повреждаемостта на светлодиодния чип
(фиг.5 и фиг.6).
Rсистема < Rсветлодиод
Икономическото сравнение на вариатните решения със светлодиоди и
традиционни светлинни източници е проведено с метода Present Value
(Сегашна стойност на разходите) по формулата
PV = И + АФ [Е+С],
където
И – първоначални инвестиции;
Е – годишни разходи за електрическа енергия;
С – експлоатационни разходи за смяна на светлинни източници,
почистване на осветители, контролни огледи и обслужване;
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АФ = 1/р [1 – 1/(1+p)^n] – анюитетен фактор при лихвен процент р =
0.1 и амортизационен период 24 години.

фиг. 5 Надеждност на системата светлодиод – драйвер

фиг.6 Надеждност на системата за производство на бяла светлина чрез
светлодиоди
Светлодиоден осветител Philips City Soul LED BGP430 T35 1xGRN24-2S/830
DN –
P = 28.8 W, Φ = 2 400 lm, T = 50 000 h, l = 34 m, 400 €, едностранно
разположени осветители
Осветител с НЛВН Philips Iridium Koffer2 SGP070 GB 1xSON-TPP50W CON
OR P2 –
P = 59.5 W, Φ = 4 400 lm, T = 16 000 h, l = 34 m, 210 €, едностранно
разположени осветители
С двете криви на фиг. 7 са представени графично дадените в последните две
таблици стойности на Present Value за осветители с натриеви лампи и със
светлодиоди за шестте светлотехнически класове. За светлотехнически клас
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МЕ6 икономически и енергийно по-ефективни са светлодиодните осветители.
За останалите светлотехнически класове МЕ1, МЕ2, МЕ3, МЕ4 и МЕ5
икономически значително по-ефективни се оказват осветителите с натриви
лампи.
Таблица 3 Улично осветление – Светлотехнически клас МЕ6 – Сравнение на
два варианти:
Разходи за целия технически живот (24 години)
Осветите
на уличната осветителна уредба
л с LEDs
Инвестиционни разходи
Цена на уличния осветител
400
Монтиране на стълба и свързване към ел. мрежа
35
Инвестиционни разходи за 1 уличен осветител
435
Общи инвестиционни разходи за улично осветление
12 794
на 1 000 m
Енергийни разходи
Инсталирана мощност на 1 уличен осветител (лампа
28.8
+ баласт)
Инсталирана мощност за улично осветление на 1 000
847
m
Годишна продължителност на включване на
4 000
уличното осветление
Цена на електрическата енергия
0.1
Годишна консумация на ел. енергия за улично
3 388
осветление на 1 000 m
Годишни разходи на ел. енергия за улично
338.8
осветление на 1 000 m
Експлоатационни разходи
Контролни огледи на уличното осветление без смяна
5
на лампи/модули
Разходи за контролни огледи и обслужване на
15
уличното осветление
Контролни огледи на уличното осветление със смяна
1
на лампи/модули
Цена на лампа/модул
120
Общи разходи за контролни огледи, обслужване и
135
смяна на лампи/модули
Експлоатационни разходи на 1 000 m
3 971
Общи начални инвестиции
Дисконтирани разходи за електрическа енергия
Дисконтирани експлоатационни разходи
Сегашна стойност на всички разходи (Present
Value)

12 794
3 044
27 057
42 895

Осветите
л с НЛВН

Мярка

210
35
245
7 206

€
€
€
€

59.5

W

1 749

W

4 000

h

0.1
6 995

€/kWh
kWh

699.5

€

1

брой

15

€

5

брой

10
125

€
€

3 676

€

7 206
6 285
33 028
46 519

€
€
€
€

Вариантните решения със светлодиоди за светлотехнически класове МЕ2,
МЕ3, МЕ4 са с по-малки енергийни разходи, но разликите не са така
съществени, както при инвестиционните разходи. Очевидно цените на
светлодиодните осветители на Philips все още са твърде високи. На нашия
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пазар се предлагат значително по-евтини светлодиодни осветители, но те
отстъпват по надеждност, ефективност, конструктивно решение, трайност.

фиг. 7 Сегашна стойност на всички разходи (Present Value) на улични
осветителни уредби с натриеви лампи и със светлодиоди за шестте
светлотехнически класове
Благодарим на маг. инж. Камен Георгиев за съдействието при
обработката на фигурите и графичните материали.
ЛИТЕРАТУРА
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Philips, Lighting Manual, Fifth edition
IESNA, Lighting Handbook, Ninth Edition
Baer, R., Grundlagen Beleuchtungstechnik, 3 Auflage
CIBSE, Code for Interior Lighting, 1994
M. Kostic, L. Djokic, D. Pojatar, N. Strabag-Hadzibegobic – Technical and
Economic
[6] Analysis in Road Lighting Solutions Based on Mesopic Vision, Building and
Environment 2008
[7] Справочная книга по светотехнике, Москва 2006
[8] Проспекти, каталози и цени на Philips
Автори:
проф. д-р инж. Николай И. Василев – ТУ-София, ЕФ, НИИКЛ „Осветителна
техника”, тел. 965 2714, 965 3903, 0887 393 266, e-mail: onilot@tu-sofia.bg
nvassilev@tu-sofia.bg www.onilot.com
маг. инж. Борис Г. Тошев – ТУ-София, ЕФ, Инженер в НИИКЛ
„Осветителна техника”, тел. 9652714, 9653903, 0888200 864, e-mail: onilot@tusofia.bg btoshev@gbg.bg www.onilot.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------Секция 4 e поместенa в том 2

398

