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От нечетните хармоници на напрежението
се наблюдават 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15
хармоник. От тях извън нормите е 15
хармоник със стойност от 0,79% при норма
0,3%. От останалите хармоници най-голямо
е съдържанието на 5 хармоник със стойност
от 1,13%, при норма от 2% за мрежи високо
напрежение.

на хармониците на тока, измерени в работен
режим и нормите съгласно [1, 4].
От нечетните хармоници на тока се
наблюдават 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15 хармоник.
От тях само 3 хармоник е в допустимите
норми. От останалите хармоници найголямо е съдържанието на 5 и 7 хармоник
на тока със стойностисъответно от 31,88%,
при норма от 20,7% и 23,73% при норма
7,2%.

Наблюдават се четни хармоници, като
всички с изключение на 2 хармоник са много
над допустимите норми.

Наблюдават се четни хармоници, като
всички с изключение на 2 хармоник са много
над допустимите норми.

В режим на празен ход (профилактика)
на предприятието при хармониците на
захранващото напрежение се отчита
понижаване на 5 и повишаване на 7
хармоник.
Понижаването
на
стойностите
на
хармониците на напрежението се дължи
на
изключването
на
регулируемите
задвижвания от захранващата мрежа. На
фиг. 10 са показани максималните стойности
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Фиг. 10. Хармоници на тока

В режим на празен ход (профилактика) на
предприятието при хармониците на тока се
отчита понижаване на 5 хармоник.

Тъй като в предприятието има налични
UPS
устройства,
които
захранват
цифровите системи за управление, то те
са отделени от източника на замърсяване
с хармоници и изисквани ята към мрежата
ниско напрежение се намаляват. На фиг.
11 е показано изменението на общото
хармонично изкривяване на напрежението.
Максималните измерени стойности на
общото
хармонично
изкривяване
на
напрежението са съответно 1,19% за фази
L1 и L2 и 1,22% за фаза L3.

В същото време стойността на 7 хармоник на
тока нараства с повече от 50%. Наблюдава
се повишаване на стойностите на всички
хармоници на тока след седми.
Голямото съдържание на хармоници на тока
се дължи на нелинейния товар на лампите,
които са преобладаващия товар при празен
ход.

Следователно, няма стойности, които да
превишават предписаната в [1, 3] стойност
от 3% за мрежи високо напрежение.

Наличието на споменатите хармоници
на тока и напрежението се дължи на
множеството регулируеми задвижвания
(няколко
десетки),
които
управляват
двигателите.
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Фиг. 11.Общо хармонично изкривяване на напрежението

На фиг. 12 е показано общото хармонично
изкривяване на тока. Максималните
стойности са съответно 53,59% за фаза
L1, 31,63% за фаза L2 и 25,48% за фаза
L3. Вижда се, че стойностите на общото

хармонично изкривяване на токовете в
трите фази са по-големи от допустимата стойност от 25%, регламентирана
в IEC 61000-3-4[4].

Фиг. 12.Общо хармонично изкривяване на тока
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Впечатление правят периодите, през които
предприятието е било в профилактика. През
тези периоди се наблюдава значително
повишаване
на
общото
хармонично
изкривяване и достигането му до пределни
стойности. За намаляване на хармоничните
изкривявания се препоръчва свързването
на филтри за 5, 7, 11 и 13 хармоник в

мрежа ниско напрежение. Най-критично е
съдържанието на 5 и 7 хармоник, които са с
около две единици над нормата. Свързаните
силови
трансформатори
оказват
филтриращо действие на хармониците и
намаляват значително общото хармонично
изкривяване на напрежението в мрежа
110kV.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От направения анализ на електроснабдителната
система
се
установи
голямо съдържание на хармоници на
тока, което се дължи не само на големия
брой регулируеми задвижвания, които
се използват, но и на нелинейния товар
на лампите, които са преобладаващия
товар на празен ход на предприятието.
Наличието на хармоници предполага
изкривена форма на синусоидата на тока
и напрежението, наличие на смущения в
електроснабдителната мрежа и влошаване
качеството на електрическата енергия.
Основните
ефекти
предизвикани
от
хармониците
в
електроснабдителните
системи са: възникване на резонанс,
увеличение на загубите в електрическите
проводници и кабели, в задвижващите
електрически
двигатели
(в
случая

асинхронни
двигатели,
които
са
преобладаващото електрообзавеждане), в
трансформаторите, в кондензаторите, както
и икономически последици от увеличена
консумирана мощност и следователно повисоки разходи.
За понижаване на хармониците на тока
и предотвратяване на неблагоприятните
последици от наличието им се препоръчва:
● замяна
на
съществуващите
луминесцентни лампи със светодиодни,
както и изграждане на система за
автоматично
управление на осветлението;
● включване на филтрокомпенсиращи
устройства за 5 и 7хармоник на тока;
● разполагане на нелинейните товари
близо до захранващия източник;
● групиране на нелинейните товари.
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КАЧЕСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ЧРЕЗ
ВНЕДРЯВАНЕ
НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА
Анна Георгиева

POWER QUALITY OF ELECTRICITYBY
IMPLEMENTING OF ENERGY
MANAGEMENT SYSTEM
Anna Georgieva
Abstract
The report is a brief review of standard ISO 50001:2011, Energy management systems and how
it’s implementing in the organization could be used for improve of power quality of electrical energy
supply system. Most measurements of the power quality consist of direct fault finding and troubleshooting, using the methodology set out in the standard this could change.
ВЪВЕДЕНИЕ
Организациите по целия свят се сблъскват
с
предизвикателства,
свързани
с
енергетиката, включително тези, свързани
с енергийните доставки, надеждността
и изменението на климата. ISO 50001 е
рамка, която помага на компаниите да
управляват своите енергийни системи и да
планират по-добре пестенето на енергия и
намаляването на замърсява нето, както и
разходите. ISO оценява, че тези стандарти
могат да намалят световното потребление
на енергия с до 60%. Прогнозата се основава на информация, предоставена в
раздела “World Energy Demandand Economic Outlook” в International Energy Outlook 2010, публикувана от енергийната
информационна администрацията на САЩ.
В нея се цитират данни за 2007 г. относно
световното енергийно потребление по
сектори, в това число 7% от търговския сектор
(дефинирани като предприятия, институции
и
организации,
които
предоставят
услуги) и 51% от промишления сектор
(включително промишлеността, селското
стопанство,минна дейност и строителство).
Тъй като ISO 50001 е насочена главно
към търговския и индустриалния сектор,
събирането на горепосочените цифри
осигурява приблизително 60% от световното
търсене на енергия, при което стандартът
би могъл да има положително въздействие.
Традиционно повечето измервания на

качеството на електрическа та енергия се
състоят в директно търсене на неизправности
и
отстраняване
на
неизправности.
Машините се разпадат, лампите мигат,
роботите спират, електронните устройства
спират да работят. Чрез измервания човек
често може да се доближи до източника на
смущението и впоследствие да отстрани
всякакви недостатъци.
ISO 50001: 2011
Стандартът ISO 50001:2011 „Системи за
управление на енергията. Изисквания
суказания за прилагане“ е спецификация,
създадена от Международната организация
по стандартизация (ISO) през юни 2011 г.
Той уточнява изискванията за създаване,
внедряване, поддържане и подобряване на
система за управление на енергията, чиято
цел е да даде възможност на организацията
да следва систематичен подход за
постигане на непрекъснато подобряване
на енергийната ефективност, включително
енергийна сигурност и потребление на
енергия.
Стандартът има за цел да помогне на
организациите да намаляват непрекъснато
енергийното
си
потребление
и
следователно енергийните сиразходи и
емисиите на парникови газове. Подходящ
е за всяка организация - независимо от
размера, сектора или географското й
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местоположение.
Системата
е
моделирана
съгласно
Системата за управление на качеството
ISO 9001 и Системата за управление на
околната среда ISO 14001 (EMS). Описва
процедурните подробности на Системата
за управление на енергията ISO (EnMS)
и сравнява процедурите й с тези на ISO
14001.
Важна особеност в ISO 50001 е изискването
“... да се подобри EnMS и получената
енергийна
ефективност”.
Другите
стандарти, споменати тук (ISO 9001 и ISO
14001), изискват подобряване на ефективността на системата за управление, но
не и на качеството на продукта/услугата
(ISO 9001) или екологичните показатели
(ISO 14001). Очаква се чрез прилагане на
ISO 9001 и 14001, че дадена организация
всъщност ще подобри качеството и
екологичните си резултати, но стандартите
не го определят като изискване.
Следователно, ISO 50001 е направил
значителен скок напред като изисква от
организацията да докаже, че е подобрила
енергийната
си
ефективност.
Няма
определени количествени цели - дадена
организация избира собствени такива, след
което създава план за действие за постигане
на целите. Чрез този подход организацията
е ще усети и намаляване на разходите си.
ISO 50001 е рамка, създадена от ISO,
за да служи като план или набор от
стандартизирани стратегии за подпомагане
на организациите в подобряването на
начините, по които управляват енергията и
ресурсите си. ISO 50001 осигурява измерими
ползи за всички видове организации в
световен мащаб и много експерти смятат, че
това ще доведе и за ползи за обществото.
ISO 50001 е спецификация за система за
управление на енергията, която определя
изискванията за създаването, прилагането,
поддържането и подобряването на такава
система. Това позволява организацията да
следва систематичен подход за постигане на
непрекъснато усъвършенстване на нейната
енергийната ефективност и потреблението
си на енергия.
Процесът на приемане на ISO 50001
е много полезен за организа циите,
чиито собственици целят намаление на
потреблението на енергия, намаление

на разходите и изискват наличието на
измервателни данни. ISO 50001 ще помогне
на тези компании да формализират приетите най-добри практики и да осигурят точна
и стандартизирана отчетност. Истинската
полза, обаче е във форма на устойчиви
енергоспестявания, които произтичат от
систематичния подход. Тези препоръки не
само ще помогнат за постигане на
съответствие с изискванията на ISO 50001,
но също така ще направят това да осигурят
солидна основа за спазване на очакваните
енергийни и въглеродни норми в бъдещето.
ISO 50001 осигурява следните предимства:
● решава проблемите с енергийната
ефективност;
● определя най-енергоемкото оборудване
и подобрява използването на енергия;
● оценява въздействието на парниковите
газове върху околната среда;
● подобрява управлението на енергията и
комуникацията;
● осигурява
най-добри
практики
за
енергийна ефективност;
● приоритизират новите енергоспестяващи
технологии;
● подобрява енергийната ефективност на
веригите за доставки;
● подробности за плановете за намаляване
на парниковите газове.
Стандартът се основава на модел за
управление на енергията, който прилага
“план, действие, проверка и действие” Цикълът (PDCA) (фиг. 1).Този подход може
да бъде описан накратко по следния начин:
• План: провеждане на енергийния преглед
и определяне на 120 базовата линия,
енергийна ефективност, целите и плановете
за действие за постигане на резултати
в съответствие с възможностите за
подобряване на енергийната ефективност и
енергийната политика на организацията.

8

Фиг. 1. Цикъл PDCA

ЛИДЕРСТВО
Международният стандарт за управление
на енергията изисква висшето ръководство
да се ангажира с улесняване на енергийната
ефективност
навсякъде
в
дадената
организация. То включва ангажимент
за създаване, прилагане, поддържане и
подобряване на системите за управление
на енергията.По-конкретно, управителите
трябва да се ангажират писмено с:
● интегриране на енергийната политика и
регулациите в дейността на компанията;
● включване на енергийни цели в общите
бизнес стратегии;
● осигуряване на персонал за обучение по
управление на енергията;
● провеждане
на
прегледи
от
ръководството за процесите на управление
на енергията;
● поддържане
на
свързаното
с

енергопотреблението оборудване в добро
състояние.
Задължения за енергоспестяване:
● създаване на система за събиране,
анализ и отчитане на свързаното с данните
потребление на енергия,
● гарантиране коректността и целостта на
тези данни;
● определяне на персонал с опит и
технически опит, за да бъде отговорен за
управлението на енергията и подаване
на този персонал в правителствени агенции
като отговорен за спестяване на енергия;
● подобряване на управлението на
измервателните уреди и оборудване и
използване на надеждни и калибрираниизмервателни
инструменти,
съгласно
съответните нормативни актове;
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● създаване на матрица на отговорностите
за възлагане и постигане на по-добра
ефективност
при
енергоспестяващи
дейности;
● изготвяне и реализиране на енергоспестяващи планове и технически мерки;
● съблюдаване
на
националните
стандарти за ограничаване на енергията и
създаване на корпоративни стандарти, които да са по-строги от националните такива;
● използване на маркировки за енергийна
ефективност на продукти съгласно съответните разпоредби;
● провеждане на редовно обучение за

енергийно спестяване;
•
никога да не произвеждат, да не
внасят или да не продават продукти или
оборудване, които са определени като
забранени от правителствени агенции или
такива, които не отговарят на стандартите
за енергийна ефективност;
•
никога да не предоставят безплатна
енергия на служителите си или не прилагат
система за “пакетна такса” за използване на
енергия.
Тези ангажименти трябва да бъдат
отпечатани и публикувани на обществени
места в организацията за насърчаване на
управлението на енергията.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ
ФАКТОРИ
Определянето на ключовите показатели
за
енергийните
характеристики
е
жизненоважно за процеса на планиране, тъй
като то предоставя на ръководството ясна
представа за това, как компанията използва
енергията и може да определи начини за
по-добро управление на ресурсите (фиг.2).
Първата стъпка на енергийния мениджър
е да се определи структурата на
потреблението на енергия от неговата
компания, с други думи, какви енергийни
ресурси има компанията. След това трябва
да идентифицира основните системи,
които консумират енергия като климатици,
осветителни системи, хладилници и др.
Трябва да потърси производствени процеси,
които консумират енергия.
След определяне на основните системи,
мениджърът трябва да направи графика,
включваща
подробен
анализ
на
потреблението на енергия, подчертавайки
кое оборудване консумира най-много
енергия.
За правилното извършване на този анализ
енергийните мениджъри трябва да получат
обратна връзка от служители.
Целта на процеса е подробен анализ на
консумацията на енергия в предприятието
и идентифицирането на показателите на
енергийнатаефективност, които ще осигурят
на висшето ръководство данни и препоръки
за намаляване на разходите и използване
подходяща
на
енергоспестяваща

технология.
След като идентифицират основните
показатели за ефективността,мениджърите
могат да прилагат следните принципи:
● Гарантиране
на
спазването
на
приложимите закони и подзаконови актове;
● Осигуряване на безопасна работна
среда;
● Техническа осъществимост;
● Икономическа приложимост;
● Пестене на енергия;
● Приоритизиране на решенията с ниска
цена/без разходи.
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Фиг. 2. Идентифициране на показателите на енергийната ефективност

ЕНЕРГИЙНИ ЦЕЛИ И ИНДИКАТОРИ
В резултат на добре идентифицирани
енергийни
фактори,
енергийните
мениджъри биха могли лесно да подновят
своите енергийни политики, да определят

областите, които се нуждаят от подобрение,
и да измерват инвестициите, необходими за
модернизиране на съоръженията.

ПЛАН ЗА ЕНЕРГИЙНО УПРАВЛЕНИЕ
Плановете за управление на енергията
следва да се изготвят въз основа на
експертно мнение и предложения от
служители от първа линия, като се има
предвид:
• Цел на плана;

• Мерки за предприемане и отговорни лица;
• График за плана;
• Методи за оценка и показатели;
• Правила за коригиране на плана в случай
на авария.

КОНТРОЛ НА ДОКУМЕНТА И
ЗАПИСВАНЕТО
Документите за системата за енергиен
мениджмънт трябва да се изготвят съгласно
следните насоки:
● трябва да се изготвят от енергиен
мениджър;
● трябва
да
бъдат
одобрени
от
упълномощен
персонал
преди
публикуването им;
● трябва да показват датата на издаване
или датата на преразглеждане и да
включват информация за персонала, който
ги е одобрил;
● трябва да се актуализират редовно;
● последните документи трябва да са
на разположение на съответните отдели и
персонал;
● трябва да отговарят на националните

закони и разпоредби,
които обхващат цялата енергия и
изискванията на системата за управление.
Има два вида записи за управление на
енергията:
● Вътрешни записи - включват записи
за поддръжка на оборудването, енергийни
статистически данни, формуляри за
регистрация
на
енергийни
фактори,
вътрешни прегледи,обучение, подобрения,
планове и т.н.
● Външни записи - включват доклад от
енергиен одит, архиви от оборудване с
ключово енергийно потребление и др.
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ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН МОНИТОРИНГ НА
КАЧЕСТВОТО НА ЕНЕРГИЯТА
Много от индустриалните и комуналните
компании
работят
активно
с
непрекъснато наблюдение на качеството
на електроенергията, за да открият
източниците на смущения и условия на
грешка в мрежата, преди последствията
да станат твърде големи. Те използват
системи за мониторинг на качеството на
електроенергията като система за "ранно
предупреждение", например за бързо
откриване на аномалии, преди те да се
превърнат в мащабни повреди, водещи до
престой и скъпи производствени загуби.

хармониците се променят ежегодно,
може да се получи контрол върху това как
мрежата реагира на настоящите нива на
планиране.
В тази връзка голямо предимство е да
се правят измервания преди конкретно
действие или реконструкция на мрежата
и след това да следват измервания за
проверка на направените промени. След
това може да се уверят, че промените са
имали очаквания ефект, или може да видят
какви са били последиците от тях.
Във връзка с разширяването на вятърната
енергия и разширяването на други
разпределени източници на енергия се
идентифицират големи промени в мрежата.
За да се получи контрол върху промените в
мрежата и за да се гарантира, че новите
съоръжения не водят до нови смущения, е
станало обичайно за комуналните компании
да инвестират в непрекъснат мониторинг на
мрежата.

Тъй като системите за качество на
електроенергията и възможностите им
за анализ стават все по-големи, има
възможности да работят със статистически
данни и тенденции по начин, който досега
не е бил възможен. Например, виждайки
как колебанията на напрежението и

АПАРАТУРА ЗА ИЗМЕРВАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ
НА
КАЧЕСТВОТО
НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ, СИСТЕМИ
ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ
НА КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА
ЕНЕРГИЯ
На българския пазар имамножество уреди
за измерване на показателите за качеството
на електрическата енергия. Те трябва да
отговарят на определени основни принципи:
да са в съответствие с БДС EN 50160, да има
висока точност на измерване, възможност
за регистрация в реално време, пренос на
данни, статистическа обработка, графично
и таблично изобразяване на резултатите,
да са удобни за транспорт, да отговарят на
изискванията
за
безопасност
и
електромагнитна
съвместимост.
В
зависимост от производителя и вида на
уреда те могат да измерват:
● ефективна стойност на фазното и
линейното напрежение;
● честота;
● ефективна стойност на тока за всеки
вход, сумарна стойност;
● активна, реактивна и привидна мощност;

● фактор на мощността;
● сумарна активна, реактивна и привидна
мощност;
● сумарен фактор на мощността;
● активна
енергия
(консумирана/
генерирана);
● реактивна
енергия
(индуктивна/
капацитивна);
● хармонични съставящи на напрежението
и тока;
● междинни хармоници на напрежението
и тока;
● коефициент на хармонично изкривяване
THD на напрежението и тока;
● отклонение на напрежението;
● колебание на напрежението и фликер;
● откриване на спадове и пикове на
напрежението;
● откриване
на
прекъсвания
на
напрежението;
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● откриване на преходни процеси;
● ниво на пулсации;
● изменение на честотата;
● несиметрия.
Проблемът свързан с повишаване точността
на измерването на
електрическата
енергия,
както
за
електроснабдителната организация, така
и за потребителя, може да бъде решен
чрез използване на автоматизирана
информационна измервателна система за
мониторинг на показателите за качеството
на електрическата енергия и управление на
качеството на електрическата енергия.
Тя трябва да осъществява непрекъснат
контрол на показателите в реално време и
изчисляване на различните компоненти на
напрежението в контролираната електроснабдителна мрежа от потребителя до
захранващия източник.
Автоматизираните
информационни
системи за мониторинг се състоят от

измервателна апаратура, интелектуални
или полуинтелектуални микропроцесорни
устройства и локална изчислителна мрежа.
Подобна система за мониторинг дава
възможност:
● да се контролира качеството на
потребяваната електрическа енергия в
режим на реално време;
● да се изисква от доставчика намаляване
на
цената
при
несъответствие
на
показателите за качество на електрическата
енергия с нормите, указани в договора за
електроснабдяване;
● да се изисква компенсация за загубите в
случай на брак на продукция, поради лошо
качество на електрическата енергия;
● за автоматично събиране на регулярна
информация за действителната консумация
на електрическа енергия и за параметрите
на експлоатираните съоръжения;
● за следене на времето на работа на
съоръженията, съставяне и следене на
ремонтните графици.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Измерването
е
ключово
за
идентифицирането
на
проблемите,
свързани с качеството на електрическата

енергия. Чрез измерване и представяне на
данните по прозрачен начин се получава
подходящата
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ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА УПРАВЛЕНИЕТО
НА ТРИФАЗЕН БЕЗЧЕТКОВ ПОСТОЯННОТОКОВ
ДВИГАТЕЛ (BLDC)
Любомир Секулов, Георги Павлов

TESTING AND ANALYSIS OF THE CONTROLS OF
THREE-PHASE
BRUSHLESS DC ENGINES
Lubomir Sekulov, Martin Zlatkov, Martina Tomcheva

Резюме
В момента конкурентни двигатели в областта на електротранспорта са
постояннотоковите безчетковите синхронни двигатели с постоянни редкоземни магнити
(BLDC). Те имат нужните характеристики да заменят асинхронните двигатели, но
основният проблем при тях е изграждането на електрозадвижваща (ЕЗ) система с оптимално управление, осигуряваща висока енергийна ефективност, безпроблемно
приложение при високи мощности, както и ниска цена.
В доклада е представено изследването на основните параметри и характеристики на
проектирана микропроцесорна система за управление (МСУ) на трифазни постоянотокови
безчеткови синхронни двигатели BLDC. Разработката е оригинална, асемблирана е със
съвременен тип управляващ микропроцесор, датчици определящи положението на ротора
с цел максимална ефективност при управлението.
Ключови думи: трифазни безчеткови синхронни двигатели, редкоземни магнити,
микропроцесорно управление, електрически транспортни средства

Abstract
At present, the engines competing in the electric transport sector are the brushless DC synchronous
engines with permanent rare-earth magnets (BLDC). They have all features required to replace
asynchronous drives, but the main issue with them is the need to construct of an electric traction system (TS) of optimised control ensuring high energy efficiency and smooth running with high-power
applications at a low cost.
This report presents the testing of the key parameters and characteristics of the designed microprocessor control system (MCS) of three-phase synchronous BLDC. This is an original design, which
was assembled with contemporary type control microprocessor and sensors detecting the position of
the rotor for attaining maximum effectiveness of control.
Key words: three-phase brushless DC synchronous engines, rare-earth
magnets, microprocessor control, electric means of transport
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
С напредъка на технологиите в съвременните
електрически транспортни средства (ЕТС),
електроенергетиката и промишлеността
масово
навлязоха
в
експлоатация
асинхронните
електрозадвижвания,
управлявани от трифазни DC/AC инвертори.
Управлението на всички основните режими
на работа се осъществява посредством
прецизни
и
бързи
микропроцесорни
устройства,
позволяващи
значително
по-висока ефективност и качество при
регулиране на основните режими на работа
на АД, както и на изходните параметри
(напрежение и ток) на инвертора.
Към съвременните електрозадвижвания
се поставят много сериозни изисквания
за качество на входните и изходните
параметри. В тази връзка повишаването на
енергийната им ефективност се постига основно чрез реализация на ефективно
микропроцесорно управление, по зададени
алгоритми, в зависимост от конкретните
изисквания и специфичните особености на
схемното решение.
През последните години като конкурентни
на
познатите
постояннотокови
и
променливотокови трифазни двигатели
в
транспортните
ЕЗ
се
прилагат
безчетковите синхронни двигатели с
постоянни редкоземни магнити (BLDC).
Те имат качествата да изместят АД, но
засега основните проблеми при тях са
изграждането на цялостно ЕЗ с оптимално
управление, осигуряващо висока енергийна
ефективност, безпроблемно приложение
при високи мощности, както и ниска цена.
Микропроцесорното управление трябва
да реализира оптимално управление на
момента и скоростта на BLDC в реално

2. ОСОБЕНОСТИ, ОСНОВНИ
ФУНКЦИИ И ПАРАМЕТРИ НА ЕЗ,
РЕАЛИЗИРАНИ НА БАЗАТА НА
BLDC. ВИДОВЕ СИСТЕМИ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ, ПАРАМЕТРИ,
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Асинхронните
двигатели
поради
редица конструктивни предимства
а предпочитани и приоритетно
използвани в съвременните ЕЗ, но те
имат съществени недостатъци –
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време, като това предполага използването
на подходящи датчици и микроконтролери,
осигуряващи необходимите параметри и
характеристики на ЕЗ в тягов и спирачен
режим.
Имайки предвид сложността на тези системи
от една страна и от друга спецификата
на професионалното обучение, което
дава катедра „Електроснабдяване и
електрообзавеждане на транспорта” в
областта на електрическият транспорт, се
изисква не само добро и осъвременено
теоретично обучение, но и засилено
практическо
обучение
с
конкретна
специфична насоченост. То трябва да бъде
съобразено със съвременното техническо
развитие в тази сфера.
В тази връзка се проектира и разработи
стенд за изследване на основните параметри
и характеристики на МСУ на трифазни
синхронни двигатели с постоянни магнити.
Системата е асемблирана със съвременен
тип управляващ микропроцесор и сензори от
дискретен тип, контролиращи положението
на ротора на BLDC в реално време, с цел ре
ализация на висока ефективност при
управлението.
При реализацията на тази задача e
направено предварително проучване на
прилаганите в техниката схеми, алгоритми
и методи за управление на трифазните
на този тип двигатели. Анализът на
тази предварителна информация даде
възможност за проектиране на силова
схема на захранване на двигател от типа
BLDC и МСУ, с възможност за провеждане
на изследвания на основните параметри и
характеристики на подобен тип ЕЗ.

ограничен обхват на скоростта и
сложно управление. Конвенционалните ПТД имат много привлекателни
свойства като висока ефективност,
подходящи тягови характеристики и

много просто управление на режимите
на
работа.
Съществените
им
недостатъци са свързани наличието на
четки и колектор и всички възникващи
от това проблеми. Недостатъците на
коментираните двигатели могат да
бъдат решени чрез използването на
трифазни синхронни двигатели за
постоянен ток, т.е. реализирани чрез
постоянни магнити.
Предимствата на двигателите от
BLDC могат да се систематизират по
следният начин:
● дълъг живот на експлоатация;
● висока енергийна ефективност и
широк диапазон на скоростта;
● по-добри механични и електромеханични характеристики;
● безшумен режим на работа;
● много
по-добро
съотношение
въртящ момент/тегло в сравнение с
другите двигатели.
Коментираните Brushless DC (BLDC)
мотори съчетават положителните
качества на постояннотоковите и
асинхронни двигатели. Тези трифазни

машини се управляват с постоянно
напрежение под формата на импулси,
които се реализират посредством
полупроводникови
транзисторни
ключови елементи. Това управление
е възможно само ако е известно
точното положение на ротора, което
се контролира от бързи и прецизни
сензори. [1]
Двигателят от типа BLDC е въртяща
се електрическа машина, при която
статора е изпълнен като класически
трифазен статор, а роторът има
повърхностно монтирани постоянни
редкоземни магнити. Той може да
бъде изпълнен като еднополюсен или
многополюсен, когато има повече от
една полюсна двойка за всяка фаза.
Броят на полюсните двойки на фаза
определя основните електрически и
механични параметри на двигателя.
На фиг. 1 е показан двигател с една
полюсна двойка на фаза.

Фиг. 1. Безчетков трифазен постояннотоков двигател (BLDC)
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Безчетковите (brushless) постояннотокови
двигатели
използват
електрически
ключове (транзистори), за да реализират
необходимата импулсна комутация на
напрежението и тока през трите фази на
двигателя, и по този начин да създадат
необходимият въртящ момент и обороти.
Тези електрически ключове обикновено
са свързани в структурата на H-мост за
еднофазни BLDC двигатели, и мостова
трифазна структура за трифазни BLDC
двигатели. На фиг. 2 е показана схемата

на свързване на инвертора, състоящ се от
шест мощни транзистора Q1÷Q6, към
постояннотоковия източник на захранване
UDCE и трифазната намотка на двигателя.
Използва
се
широчинно-импулсна
модулация (PWM), която преобразува
постоянно захранващо напрежение в
модулирано напрежение. По този начин
лесно и ефективно се ограничава пусковия
ток, контролира се скоростта и въртящия
момент.[2]

Фиг. 2. Силова схема на захранване на BLDC

управление на този динамичен процес
определя големината на въртящият момент
и скоростта на двигателя. Управляващите
напреженови импулси трябва да се подават
в подходящ момент към двете работещи
фази на трифазната система така, че ъгълът
между потока на статора и потока на ротора
да е приблизително 90°, като това гарантира
максимален въртящ момент и мощност на
двигателя. Поради този факт, двигателят
изисква микропроцесорен контрол и
подходящи сензори на положението на
ротора при всички работни режими и
покой. На фиг. 3 е показана диаграмата на
изменение на управляващите напрежения
на трите фази на двигателя. [1, 2]

Комутацията на тока във BLDC двигателите
се осъществява благодарение на обратната
връзка за позицията на ротора, от която
се определя момента на превключване
на съответните транзистори, свързани
към отделните фази на двигателя, с цел
постигане на максимален въртящ момент.
Най-лесният и прецизен начин за точното
определяне на позицията на ротора е
използването на подходящи сензори за
положение. Най-използваният в техниката
е Hall сензора (сензори на Хол) вградени в
статора на подходящо място.
Двигател от типа BLDC се управлява с правоъгълни напреженови импулси, съчетани
с дадена позиция на ротора. Генерираният
статорния поток взаимодейства с потока на
ротора, който се генерира от постоянни те
магнити монтирани на ротора. Прецизното
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Фиг. 3. Напреженията на трите фази в зависимост от сигналите на датчиците

предимства, свързани със специфичните
изисквания на управлението на двигателите,
използвани в ЕТС.
Един от безсензорните методи за контрол
на BLDC е тъйнаречената Back-EMF
интеграция на напрежението. Тя се
основава на прост принцип, интегрираната
стойност (с площ на триъгълник) на BackEMF напрежението на незахранената фаза
след нулевата стойност е приблизително
една и съща при всички скорости (S1, S2,
S3), както е показано на фигура 4. [1, 2]

При трифазните двигатели във всеки
момент от времето са натоварени само
две от фазите на статора, а през третата
токът има нулева стойност. По този начин
се получават шест възможни вектора на
напрежение, които се прилагат към BLDC,
като контролът на този процес, както беше
казано по-горе се осъществява с помощта
на подходящи сензори и микропроцесорно
управление.
В техниката се използва и безсензорно
управление
на
базата
на
сигнала
от
незахранената
фаза,
по
която
се
определя
местоположението
на
ротора. Но този начин на управление
притежава редица недостатъци и намира
ограничено приложение в техниката, при
специфичниусловия (силно замърсена и
запрашена среда, течна среда и др.). Найчесто използваното управление в тяговите
електрозадвижвания в ЕТС е сензорното
управление на BLDC, поради редицата
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Фиг. 4. Графика на управление при безсензорен метод

за да се получи необходимата роторна
позиция. Фаза U и фаза W се захранват
с положително напрежение, а фаза V
се захранва с отрицателно напрежение.
Времето за подравняване зависи от механич
ната
константа
на
двигателя
и
натоварването. В това състояние, тока
на двигателя (въртящият момент) се
контролира от микропроцесора.
В доклада са показани част от проведените
експериментални
изследвания
на
реализирания стенд при различни алгоритми
на управление на BLDC, куплиран към
центробежен вентилатор. Основните алгоритми за управление се реализират от
специално разработена за целта МСУ,
реализирана с микроконтролер PIC16F1786
и Hall сензори с изразен голям хистерезис,
контролиращи положението на ротора на
двигателя в реално време. Реализираното
ЕЗ е внедрено в експлоатация (от 1 година)
в съвременни ЕТС, експлоатирани в
“Столичен електротранспорт” ЕАД, като
реализира управление при конкретни
алгоритми на вентилаторните уредби на
климатичните им инсталации.
3.
Експериментално
изследване
на

Интегрирането започва, когато Back-EMF
напрежението на незахранената фаза
пресече нулевата стойност. Определянето
на точното време на нулева пресечна точка
не е много важно, тъй като напрежението
на Back-EMF е сравнително ниско и
влияе слабо върху точността на крайният
изчислителен резултат. Комутацията се
извършва, когато интегрираната стойност
достигне
предварително
определена
прагова стойност. Недостатъкът на този
метод на управление е, че той е попрецизен при ниските скорости на въртене
на двигателя, докато при високите скорости
неговата ефективност намалява. [3]
Както беше обсъдено, основната задача за
безсензорното управление на двигатели от
типа BLDC е точната оценка на позицията
на ротора. Преди развъртане на двигателя,
обаче, позицията на ротора не е известна.
Целта на управлението е роторът да
се приведе до известна позиция. Тази
известна позиция позволява стартиране на
развъртането на вала в желаната посока и
генериране на максимален въртящ пусков
момент. По време на състоянието на
подравняване, трите фази се захранват,
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реализираното ЕЗ с BLDC
На фиг. 5 е показана блоковата схема на
реализираното ЕЗ с BLDC.
Блоковата схема съдържа захранване,
което осигурява работа на ЕЗ в диапазон от
9 V до 35 V. Микропроцесор, който формира
импулсите за драйверите и обработва

сигналите от обратните връзки. Драйвери,
които осигуряват необходимия ток за
задвижване на двигателя. Обратна връзка,
която е реализирана с датчици на Hall и
индикира положението на ротора спрямо
статора във всеки един момент.

Фиг. 5. Блокова схема на МСУ на ЕЗ на BLDC двигател

Фиг. 6. Изработената платка за управление на BLDC
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На фиг. 7 е показана схемата на
опитната постановка съответно точките
1-4 на снемане на осцилограмите на
напреженията. Двигателят е с максимална
мощност 200 W и максимални обороти 2750
min-1 . Със 6 полюса на ротора и 4 полюса
на всяка фаза на статора. Захранване то
е нестабилизирано постояннотоково 24 V.
Драйверите осигуряват импулсен ток до
37 A, което е предостатъчно за този тип
двигател.
Напреженията се снемат с четириканален

цифров
осцилоскоп
спрямо
минуса
на
захранването
с
постояннотокови
напрежителни сонди 1:1. Датчиците на Hall,
както и микропроцесорът са захранени със
стандартно стабилизирано напрежение 5
V. Драйверите и датчиците са съгласувани
по входно-изходни параметри с процесора.
На схемата с пунктирани стрелки е показан
магнитният поток от постоянните магнити,
който влияе на обратните връзки.

Фиг. 7. Опитна постановка

ясно се вижда, че пакетите с импулси
прекъсват, като по този начин се регулират
оборотите на двигателя.

На фиг. 8 е показана снетата осцилограма
на напреженията на трите фази, CH1, CH2,
CH4, и сигналът CH3 от един от трите
датчика на Hall, осигуряващ обратната
връзка.

Т.е. осигурява се плавно развъртане на
двигателя при линейно изменящ се ток.

Осцилограмата е снета при развъртане
на двигателя, където ясно се вижда
синхронизацията по заден фронт на
обратната връзка, реализирана от датчика
на Hall. Пакетът от импулси е с определен
брой и конкретен ШИМ за зададените
обороти.

Оборотите достигат максимална стойност
при липса на прекъсване между трите
напрежения на фазите, т.е. максимален момент и максимални обороти се постигат при
показаните на Фиг. 3 напрежения.

В случая 14 импулса с ШИМ 15% и обороти
на двигателя 415 min-1. При увеличаване на
оборотите броят на импулсите намалява, а
ШИМ-ът се увеличава. На осцилограмата
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Фиг. 8. Измерване на напреженията на трите фази в зависимост от обратната връзка при 415
об/min

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитието
на
енергийната
и
транспортна техника през последните
години
е
изключително
динамично.
Нови технологии се прилагат не само
в
силовото
електрообзавеждане
на
ТЕС, но и в системите за управление и
защита. Това изисква промяна в нивото
и качеството на подготовка на кадри и
определя необходимостта от създаване
на квалифицирани специалисти, обучени
съобразно специфичните изисквания на
пазара на труда. Това изискване може да
бъде постигнато само чрез изграждане на
съвременна лабораторна база, отговаряща
на нивото на техниката днес.
Изследването и анализът на режимите на
работа и управлението на двигатели от типа
BLDC, дава възможност да се определя

ефектив но алгоритъма на управление и
да се адаптира и приложи при по големи
мощности в тяговите електрозадвижвания
в ЕТС.
Актуалността на тази разработка е
свързана със създаване на възможности
за провеждане на цялостни изследвания
в тази актуална и перспективна област
на техниката, свързана с ЕЗ от нов тип и
възможностите за приложение в ЕТС. Това
ще актуализира и разшири възможностите
за обучение, ще повиши качеството на
подготовка по редица основополагащи
дисциплини, ще създаде условия за
разширява не на научноизследователската
дейност в областта ЕЗ на управлението и
защитата на тяговите BLDC.
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МЕТОДОЛОГИЯ НА СВЕТЛИННОТО
ПРОПОРЦИОНИРАНЕ
д-р Теодор Кючуков

Русенски университет „Ангел Кънчев”

METHODOLOGY OF LIGHT PROPORTIONING

Резюме
Докладът представя методологията на светлинното пропорциониране. Тя включва
класификационна система на светлинното пропорциониране в следните подгрупи: фактори
на светлинно пропорциониране; метрика на светлинното пропорциониране; светлинен
дизайн и реализация; анализ и оценка на светлинното пропорциониране. Светлинното
пропорциониране е динамичен процес на постигнато количество и качество на осветлението.
Процесът се представя се като затворен контур. Процесът на пропорциониране изхожда и се затваря в обекта на светлинно пропорциониране.
Summary
The report represents a methodology of the light proportioning. It includes a lighting design classification system within the following subgroups: factors of the light proportioning; metrics of the light
proportioning; lighting design and realization; analysis and evaluation of the light proportioning effect.
The light proportioning is a dynamic process of achieved quantity and quality of lighting The process
of proportioning in lighting has been represented by a closed cycle. The proportioning process begins
and ends at the object of light proportioning.
ВЪВЕДЕНИЕ
Класическата теория на композицията оперира със следната класификационна система [1]:
категории на композицията; свойства на композицията; средства на композицията. Средствата
на композицията са представени на схемата, фиг. 1, [1].
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Фиг. 1. Средства на композицията

Средствата на композицията са регламентирани в стандарти и публикации [2,3,4, други].
Композиционното светлинно пропорциониране е разгледано в специализи-рани публикации
[1,3,5,6,7,8,9,други]. Настоящата публикация представя методология на светлинното
пропорциониране от системни позиции.
Изложение
1. Система и подсистеми на светлинното пропорциониране
Светлинната пропорционалност е постигнато количество и качество на осветлението,
съобразено съотношение между функционалния и художествения аспект на светлинната
система. Светлинното пропорциониране e процес и реализация на светлосенчестата пропорционалност. Методологията на светлинното пропорциониране е базирана на системния подход.
На блоковата схема (фиг.2) е представена класификация на системите и подсистемите на
светлинното пропорциониране.

24

Фиг. 2. Класификационна система на светлинното пропорциониране

2.
Фактори
на
светлинното
пропорциониране
Светлинното
пропорциониране
се
реализира, съобразно ред от характеристични фактори.
2.1. Видове светлинни обекти. Видовете
светлинни обекти се класифицират в
съответствие с ролята и въздействието на
светлината в следните видове: осветяван
обект; излъчващ светлина обект; осветяван
обект в комбинация с излъчване на
светлина.
2.2. Светлинно състояние на светлинните
обекти. Състоянията, при които се
пропорционират светлините обекти са:
пасивно състояние (без излъчване на
светлина); активно състояние (работещо,
включено, светещо състояние - с излъчване

на светлина); активно състояние и с видима
конструкция.
2.3. Видове светлинна пропорционалност.
Видовете светлинна пропорционалност
се класифицират според постигнато
количество и качество на осветлението,
съобразено с характера на светлинния
обект
(светлинната
система):
функционална светлинна пропорционалност;
художествена
светлинна
пропорционалност;
функционална
светлинна пропорционалност с елемент на
художествена пропорционалност.
2.4. Нива на светлинната организцация.
Светлинното пропорциониране се извършва
в синхрон с нивата на светлинната
организация
и
според
светлинното
състояние на обектите:
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• нива на светлинната организация: (ниво
0 – неорганизирана светлина; ниво І –
осветителни тела и осветителни отвори;
ниво ІІ – осветителни уредби; ниво ІІІ –
светлинна среда;);
• светлинно състояние на светлинните
обекти: (активно състояние; пасивно
състояние).
2.5.
Подходи
при
светлинното
пропорциониране. Подходите, съгласно
методологията
на
светлинното
пропорциониране,
се
формират
в
зависимост от водещата позиция - на
функционалния или на художествения
елементи:
(технократичен
подход;
естетизационен подход; итеративен подход;
индивидуа-лизационен подход.
3. Метрика на светлинното пропорциониране.
Метриката на светлинното пропорциониране
съдържа показатели и техни стойности,
съобразени
с
възможностите
за
възприемането им от човешкото око:
зрителни
функции;
логаритмична
зависимост на зрителното възприятие;психофизиология на зрението. Метриката се
съобразява със спецификата на вида
на
пропорционирането:
функционално
пропорциониране;
художествено
пропорциониране;
синхронизирано
художествено
пропорциониране
във
функцио-налното пропорциониране.
4. Светлинен дизайн и реализация
4.1. Композиционни подходи и операции
за
светлинно
пропорциониране.
Светлинното пропорциониране прилага
подходи за светлинно пропорциониране;
пропорциониращи
операции
съгласно
подхода.
4.2.
Съгласуване
на
светлинното
пропорциониране
с
други
средства
на композицията. Светлинното пропорциониране се реализира, съгласувано с
други средство на композицията: контрастът
в светлинното пропорциониране; нюансът в светлинното пропорцио-ниране;
светлинният
ритъм
в
светлинното
пропо-рциониране; светлинните мащаб,
мащабност (респ. и мащабиране) в
светлинното пропорциониране; светлосенчестата
структура
в
светлинното
пропорциониране; цветовата композиция в
светлинното пропорциониране.
4.3.
Реализация
на
светлинното

пропорциониране. Светлинното
пропорциониране се реализира чрез:
процедури на светлинно пропорциониране
(светлотехническо обзавеждане съгласно
замисъла на светлинното пропорциониране;
пропорциониращи операции; управление на
пропорционирането); технически средства
за светлинно пропорциониране.
5. Анализ и оценка на ефекта от
пропорционирането.
Пропорционирането се оценява чрез:
измерване на стойностите показателите,
които характеризират функционалното
пропорциониране и анализ на ефекта от
пропорционирането; експертна оценка на
естетическите качества (естетическата
приемственост)
на
художествената
светлинна пропорционалност и анализ на
постигнатия композиционен замисъл.
6. Обща методология на светлинното
пропорциониране.
Методологията на светлинното пропорциониране е изградена от представените
по-горе подсистемни операции. (фиг. 3).
Процесът на светлинното пропорциониране
съдържа
последователност
от
тези
операции (включително съставните им
елементи, дейности, подходи, функции,
показатели). Те образуват затворен контур,
който изхожда от и завършва в обекта на
пропорциониране.
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Фиг.3. Обща методология на светлинното пропорциониране
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложен е системен подход на светлинно
пропорциониране.
Разработена
е
класификация на системите и подсистемите
на светлинното пропорциониране. Специфицирани са 10 подсистеми на светлинно
пропорциониране, разпределени в четири групи: фактори на светлинното
пропорциониране; метрика на светлинното
пропорциониране; светлинен дизайн и
реализация; анализ и оценка на светлинното
пропорциониране.
Специфицирани
са

подсистемните операции на светлинното
пропорциониране. За всяка операция е
дефинирано
съдържанието:
дейности,
процеси, подходи, функции, индикатори.
Методологията на системното светлинно
пропорциониране е представена като
последователност от подсистемни операции. Те образуват затворен контур, който
изхожда и се затваря логично в обекта на
светлинно пропорциониране.
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Abstract
The global environmental problems have been the focus of a number of energy and industrial development forums in Europe and around the world in recent decades. Different strategies have been
developed internationally and nationally to address them, especially in the context of global climate
issues and updated with the December 2015 UN Climate Change Conference in Paris (COP21) for
effective action by lead countries in the world economy and almost all other UN members.
One of the main approaches to the implementation of known climate change mitigation strategies
worldwide is to reduce the use of conventional fuels at the expense of renewable and alternative
fuels and the production of energy from renewable energy (RE).
This determines the timeliness of the requirements for the further development of European and
national legislation on the use of RE, in particular in relation to the electricity production from RE.
УВОД. ГЛОБАЛНИ ЕКОЛОГИЧНИ
ПРОБЛЕМИ И ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ
Глобалните екологични проблеми са в
центъра на вниманието на редица форуми
за енергийно и индустриално развитие
в Европа и по света през последните
десетилетия.
Развити
са
различни
стратегии в международен и национален
план за решаването им, особено в
контекста на глобалните проблеми на
климата и са актуализирани с решения та
на Конференция на ООН за климатичните
промени в Париж (COP21) през декември
2015 г. за ефективни мерки от странителидери в световната икономика и почти
всички други членове на ООН.

Един
от
основните
подходи
за
реализирането на известните стратегии
за смекчаване промяната на климата
в световен мащаб е намаляването на
употребата на конвенционални горива за
сметка на възобновяеми и алтернативни
горива, и производството на енергия от
възобновяеми източници (ВИ).
Това обуславя актуалността на изискванията
за развитие на европейското и националното
законодателства за използването на
ВИ, в частност кореспондиращо с
електропроизводството от енергия от ВИ.
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1. РАЗВИТИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО
В ЕС, КОРЕСПОНДИРАЩО С ВИ
Основополагащ документи на ЕС в тази
област е Директива 2001/77/ЕО [1], с
която се констатира, че потенциалът
на възобновяеми енергийни източници
(ВЕИ) не се оползотворява достатъчно
в Европейската Общност (ЕО) и се
оценява необходимостта от насърчаване
използването на ВЕИ като приоритетна
мярка, като се има предвид, че тяхното
използване допринася за опазването на
околната среда и устойчивото развитие.
Тази директива регламентира увеличението
на дела на ВЕИ при производството на
електрическа енергия на вътрешния
пазар на електроенергия на ЕО и полага
основата за бъдеща широка рамка на ЕО
в тази област. В тази рамка например се
насърчава и използването на биогорива и
други възобновяеми горива за транспорт с
Директива 2003/30/ЕО през 2003 год.
Впоследствие с Директива 2009/28/ЕО на
Европейския Парламент и на Съвета от 23
април 2009 г. [2] се въвеждат изменения в
директивите от 2001 и 2003 г. и за отмяната
им, но най-съществени са конкретизираните
мерки за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми източници (ВИ),
на базата на разбирането, че те се явяват
част от пакета от мерки, необходими за
намаляване на емисиите на парникови
газове след 2012 г. съобразно с Протокола
от Киото По този начин използването на
ВИ при производството на електрическа
енергия се въвежда в групата фактори
(заедно с енергоспестяването и увеличената енергийна ефективност), играещи важна

роля за подобряване на сигурността на
енергийните доставки, за насърчаване на
технологичното развитие и иновациите и
създаване на възможности за заетост и реги
онално развитие, особено в селски и
изолирани области. Същевременно с
Директива 2009/28/ЕО се подпомага
фазата на демонстрация и пускане на
пазара на децентрализирани технологии
за енергия от ВИ, което носи редица ползи,
включително използването на местни
източници на енергия, по-голяма сигурност
на енергийните доставки на местно
равнище, по-къси транспортни разстояния
и намалени загуби на енергия при пренос.
В развитие, през 2016 г. Европейската
комисия
публикува
предложение
за
преразглеждане на Директива 2009/28/
ЕО, съдържащо пакет от мерки, целящи
да поставят Европа на първо място в
използването на зелена енергия [3]. С него
се очаква улесняване интеграцията на ВИ
в електроенергийния сектор, увеличаване
дяла на използваната възобновяема енергия
за отопление и климатизация, понижаване
на емисиите на СО2 и др., както и да се
помогне европейските страни да разработят
мерки за стимулиране на по-пазарно
ориентиран подход и задаване на времево
ограничение за продължителността на
процедурата по издаване на разрешителни
за инсталации, базирани на енергия от ВИ.
Така, на фона на намаления дял на
инвестициите във възобновяема енергия
(до 18%) през предишните години, ЕС си
поставя за цел достигане на поне 27%
използване на възобновяема енергия до
2030 г.

2. РАЗВИТИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО
В Р БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО ВИ
През м. декември 2005 г. на основание на
Закона за енергетиката е приета Национална
дългосрочна програма за насърчаване
използването на възобновяемите енергийни
източници 2005-2015 година (НДПВЕИ)
[4]. В договора за присъединяване към
ЕС, България приема индикативната цел
11% от брутното вътрешно потребление
на електроенергия към 2010 г. да бъде
произведено от ВЕИ. Освен това и поетият
ангажимент по Директиви 2001/77/ЕС [1]

и 2006/108/ЕС [5] за достигане на този
дял от 11%, продиктува приемането на
Закон за възобновяеми и алтернативни
енергийни
източници
и
биогоривата
(ЗВАЕИБ) през 2007 г. [6]. Благоприятният
режим и редица стимули по закона,
като задължително присъединяване на
производителите на електроенер гия
от ВЕИ към електроразпределителната
мрежа, задължителното изкупуване на
възобновяема енергия по преференциални
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цени и др. създадоха условия за силен
инвеститорски
интерес.
Стимулиращи
за това са и разчетите тогава, че за да се
достигне приетата от България индикативна
цел делът на произведената от ВЕИ
електроенергия в брутното вътрешно
потребление на електроенергия трябва да
нарасне с 4%, което при общата тенденция
на нарастване на потреблението на електрическа
енергия
тогава
означава
увеличаване
на
производството
на

електроенергия от ВЕИ с повече от 60%
до 2010 година спрямо 2004 година или
с 10% годишно. Още повече, с НДПВЕИ
се предвиждат мерки по енергийна
ефективност и въвеждане на ВЕИ за
достигане на устойчиво енергийно развитие
до 2050 година (фиг. 1), които показват,
че по прогнозата за крайно енергийно
потребление (КЕП) произведената енергия
от ВЕИ трябва да нараства с около 28 %
годишно.

Фиг. 1. Влияние на мерките по ЕЕ и въвеждането на ВЕИ за достигане
на устойчиво енергийно развитие [4]

С въвеждането на Директива 2009/28/
EC, отменяща Директива 2001/77/EC,
изчисленията на дела на възобновяема
енергия
се
базират
не
само
на
електрическата енергия (както е по 2001/77/
EC), но се включва и топлинната енергия,
горивата и всякаква друга форма на енергия,
с което предишното преизпълнение над
изискваните 11 %, се оказа неизпълнение
по новия подход за оценка. Междувременно
по съображения, че България преизпълнява
предишната Директива 2001/77/EC с дял
на възобновяема енергия около 15 % и

искания за присъединяване на повече от 10
GW енергия ВИ, надхвърлящи капацитета
на електрическата мрежа с повече от 100 %
[7], е отменен ЗВАЕИБ и от 3 май 2011 г. е
в сила Закон за енергията от възобновяеми
източници (ЗЕВИ) [8], който транспонира
разпоредбите на Директива 2009/28/ЕС за
насърчаване използването на енергия от
ВИ.
Така
за
България
възникна
нова
задължителна индикативна цел да достигне
производство на възобновяема енергия
в размер на 16% от общото енергийно
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потребление в страната, при условията на
изискванията на ЗЕВИ относно процедурата
по присъединяване, новия начин за
определяне на преференциалната цена за
изкупуване на възобновяемата енергия и
др.
Тази нова цел постави необходимостта от
приемането на нови механизми, насърчаващи
инвестициите във ВИ. Например, една от
мерките на правителството в тази посока
е издаването на НАРЕДБА № РД-16-558 [9]
през 2012 г. от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма, в изпълнение на
която търговските дружества предоставят
тримесечна и годишна информация за
производство на електрическа енергия от
възобновяеми източници на Агенцията за
устойчиво енергийно развитие (АУЕР).
По този начин се осигурява перманентно
актуализирането и поддържането на
Националната информационна система
за
потенциала,
производството
и
потреблението на енергия от ВИ в страната.
В изпълнение на Директива 2009/28/EC
през 2013 г., с Втори национален доклад за
напредъка на България в насърчаването и
използването на енергията от възобновяеми
източници [10], от Министерството на
икономиката и енергетиката (МИЕ) се
отчитат мерки като:
• Преференциални цени за електрическа
енергия, произведена от ВИ без промени за
целия срок на договора за изкупуване, но с
възможност за централи на биомаса да се

актуализират всяка година с коефициент,
определян съгласно ЗЕВИ.
• Нов подход съгласно ЗЕВИ за
присъединяване на произво дители на
електрическа енергия от ВИ към мрежата.
• Разделяне на разходите за изграждане
на съоръжения и за присъединяване
на енергиен обект към съответната
електрическа мрежа до съответната
граница на собственост на производителя и
на собственика на мрежата.
• Дългосрочен договор за изкупуване на
електрическа енергия, произведена от
ВИ - например за електрическата енергия,
произведена от геотермална и слънчева
енергия и биомаса срокът е 20 год., и др.
Освен това с доклада [10] се определят
действителни стойности и прогнозни оценки
на излишъка и/или недостига спрямо
индикативната крива на производството на
енергия от ВИ, който би могъл да се прехвър
ли на/внесе от други държави-членки и/
или трети страни на Република България,
както и оценка на потенциала за съвместни
проекти до 2020 г.
Обобщено, законодателството на ЕС
относно използването на възобновяема
енергия се поощрява и развива динамично,
своевременно законодателството на Р
България се развива и хармонизира, при
значителна динамика на производството на
електроенергия от ВИ съобразно условията
на пазара.
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ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА LED ТЕХНОЛОГИЯТА ВЪРХУ
ВЕРТИКАЛНИТЕ
ФЕРМИ И АКВАПОНИКАТА
Проф. д-р инж. Христо Василев

THE INFLUENCE OF LED TECHNOLOGY ON VERTICAL FARMS
AND AQUAPONICS

Abstract
The impact of LED indicators (spectral emission distribution curve, PAR, PPFD, DLI, multiplicity, etc.)
was subsequently reflected on the economic performance of vertical farms for the production of leafy
vegetables on the basis of aquaponics. Conclusions and recommendations were made.
Key words: LED lighting, vertical farms, aquaponics Съгласно прогнозите на ООН, населението
на планетата към 2050 година ще се увеличи с около 2,5 млрд. жители. За осигуряването
на храна, жилища и инфраструктура за нарастващия брой жители ще са необходими
качествено нови технологии. Една от тези технологии са вертикалните ферми на
основата на аквапоника.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ
ВЕРТИКАЛНИТЕ ФЕРМИ
И ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗГРАЖДАТ?
В момента около 80% от земята на
планетата, върху която могат да се
отглеждат хранителни продукти (зеленчуци,
плодове, зърно, месо, млечни продукти и
други ) активно се обработва. Останалите
20% от потенциалната обработваема
земя няма да бъдат достaтъчни при
съществуващите технологии за изхранване
на нарастващото население на земята.
Една от възможностите за решаването този
проблем са вертикалните градски ферми за
производство на зеленчуци и плодове.
Вертикалните ферми се изграждат там,
където се намират потребителите на
продукцията(зеленчуци и плодове), като
на малка площ на много етажи (стелажи)
се произвежда целогодишно продукция с

изкуствено създадени параметри: светлина,
хранителна среда, температура, влажност,
вентилация и др. По този начин годишното
производство от единица застроена площ
може да се увеличи десетки (стотици!!) пъти
при
чувствително
намаляване
себестойността
на
продукцията
и
гарантирана ежедневна доставка (24/7/52)
на пресни зеленчуци, плодове и аквакултури
с почти нулеви транспортни разходи.
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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА
АКВАПОНИКАТА?
Аквапониката е комбинирано отглеждане
на аквакултури и растения в една обща
екосистема, в която се преобразуват
отпадъците от аквакултурите в хранителни
вещества за растенията. Аквапониката
е комбиниран метод за отглеждане на
сладководни аквакултури ( риби, раци,
скариди, миди и др. ) и хидропониката,при
която безпочвеносе от глеждат плодове
и зеленчуци във вода, обогатена с
хранителни
вещества.
Аквапониката
комбинира най-добрите качества на
аквакултурата и хидропоника и премахва
необходимостта от химически добавки,
осигуряващи развитието на растенията.
По този начин аквапониката е екологична
и
икономически
изгодна
технология

за отглеждането на биоаквакултури,
биозеленчуци и биоплодове. Отпадъчните
води от аквакултурите (рибата) служат като
органичен тор за растенията. От своя страна
астенията почистват водата от рибните
екскременти. Тъй като аквапониката е
затворена система с изкючение на храната
за рибите ( която се доставя от сертифициран
произведител), тя може да функционира
самостоятелно без необходимост от
пестициди и други синтетични химикали,
които въздействат неблагоприятно върху
околоната среда и здравето на хората. При
аквапониката необходимото количество
вода за производство на зеленчуци и
аквакултури се намалява повече от 10 пъти.
За
нормалното
функциониране
на
технологията
„Аквапоника“,
във
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вертикалните
ферми
е
необходимо
оптимално изкуствено осветление, което да
осигури ускорено израстване на растенията
и здравословна среда за аквакултурите при
минимални енергийни и капитални разходи.
През последните години LED технологията
за осветление получи съществено развитие,
което се изразява в следното:
• Възможност
за
конструиране
на
осветители
с
голямо
разнообрази
от криви на спектрално излъчване и

светлоразпределение, специфични геометрични форми и минимални размери
• Чувствително повишаване на светлинния
добив
• Чувствително
повишаване
на
експлоатационния срок
• Непрекъснато намаление на цените €/
klm
• Възможност за димиране на светлинния
поток, плавно стартиране и плавно
изключване

В растенията се развива важен химически
процес. За този процес е нужна енергия,
които растенията получават от светлината.
Светлинният
фотон,
падащ
върху
повърхността на листата се поглъща, в
резултат на което се увеличава биомасата
– стебла, листа, корени и плодове, този
процес е много по-сложен и се нарича
фотосинтеза. Ако няма светлина, няма
фотосинтеза, ако няма фотосинтеза, няма
растеж. Не обходимото количество и вид на
светлината зависи от вида на растенията –
растенията, които израстват заради цветове
и плодове са по „светолюбиви“ в сравнение
с „листните“ зеленчуци.
Интензивността на фотосинтезата зависи
не от количеството на погълнатата
енергия, а от броя на погълнатите фотони.
Правилният баланс на енергията между
синия и червения цвят обезпечава растения

с нормален ръст и форма.
Основната цел на вертикалните градски
ферми с аквапоника е да се намали
себестойността на продукцията, подобри
качеството
(биосертификацията)
и
чувствително да се намали земята,
върху която се изграждат фермите, като
същевременно се намалят емисиите от парникови газове за единица продукция.
Себестойността на продукцията (маруля) С
се определя от следни те коефициенти:
C = CE + CA + CТР + СП + СРЗ + СВ + СДР
C – себестойност на една маруля [лв/бр.]
при тегло на марулята ~150g/бр.
CЕ – енергийни разходи [лв/бр.]
CА – амортизационни отчисления [лв/бр.]
CТР – разходи за труд [лв/бр.]
CП– разходи за подобрители-торове
CВ – разходи за вода
CРЗ – разходи за растителна защита
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CДР – други разходи (опаковки, транспорт,
ремонти и др.)
Възприетата
технология
(аквапоника)
осигурява нулеви разходи за растителна
защита, разходите за вода се намаляват
повече от 10 пъти, а производителността
се увеличава повече от 5 пъти, тъй като при
вертикалните ферми има значителна степен
на автоматизация. Основните дейности
се извършват от манипулатори и роботи
и един зает в производството има дневна
производителност над 1000 марули на ден
(включително и производството на разсад).
За произвеждането на една класическа (остъклена) оранжерия с височина h = 5.5
м е необходима относителна инвестиция
Ko = 550€ / м2При изграждането на една
вертикална ферма за марули относителната
инвестиция за 1м2 засадена площ е
около Какв~400€ / м2. Най-голяма тежест
в себестойността на продукцията имат
енерийните разходи, в които се включват
следните компоненти:
СЕ = СОСВ + СОТ + СКЛ + Свент + Савт

Cосв = Еосв x Це[лв/бр.] – разходи за освeтлениe
Еот x Це[лв/бр.] – разходи за
Cот =
отоплениепрез зимния период
Cкл =
Екл x Це[лв/бр.] – разходи за
климатизация през летния период
Cвент =
Евент x Це[лв/бр.] – разходи за
вентилация
Cавт =
Еавт x Це[лв/бр.] – разходи за
автоматизация
Еосв,Еот, Eкл, Евент, Eавт са консумираните
електрически енергии в kWh,приведени към
единица продукция.
Сградата на вертикалната ферма е
безпрозоречна с много добра топлинна
изолация.
Основният енергиен разход е консумацията
на електрическа енергия за осветление.
На фиг. 3 са представени относителните
стойности
на
фотосинтетичната
интензивност на светлината в μmol/sв
зависимост от дължината на вълната λ[nm]
за четири типа осветители комплектовани
с НЛВН100, 250 и 400Wи LED 120W.

Фиг. 3

В табл. 1 са представени стойностите
на необходимата средна хоризонтална
осветеност [lx], за получаване на μmol x S-1
x m-2 PPFD при използване на различни
светлинни източници.
На фиг. 4 са представени стойностите на
PPDF[μmolx s-1] за спектралния диапазон
λ = 400 ÷ 700 nm зачетири конкретни
осветителя.

Ефективността
на
фотосинтетичната
интензивност на светлината Ке на даден
осветител се определя като отношение на
PPFD към мощността на осветителя Pocв.
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Фиг. 4 Стойностите са измерени на разстояние 1м от оптичната ос на осветителя

Ke = PPFD/Pосв =μmol x S-1/w = μmol / J
На фигура 5 са представени стойностите

Ке[μmol/J] за различните видове освтители.

Фиг.5 Енергийна ефективност на фотосинтетичната интензивност на светлината PPFD
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От представените резултати е видно, че
към настоящия момент на развитиeна LED
технологията същата има около 45% по-

висока ефективност Ке[μmol/J] спрямо найдобрите GROW осветители с НЛВН 1000 W.

Фиг. 6

От фиг. 6 става видно, че при LED осветителите
около 55% от консумираната електрическа
енергия се превръща в светлина, а
останалите 45% в нискотендиална топлина
(30-40°C), която не е опасна за растенията
и това позволява тези осветители да се
поставят на разстояние до 10 cm от върха на
растенията или между листата и плодовете.
При осветителите с лампи SONT 1000 W,
само 34% се пробразуват в светлина, а
55% в топлинен лъчист поток, насочен
към растенията. Разстоянието между
осветителите и върха на растенията трябва
да бъде (при 1000 W) минимум 1.5 м. Ако
не се спази това условие, топлинния лъчист
поток действа пагубно на растенията.
Поради тази причина осветителите с
лампи SONT не намират приложение при
осветяването на вертикални ферми. В найобщия случай LED осветителите са линейни
(LED-Line) с височина ~60mm и различни
дължини, достигащи до 2000 mm.
За осветяването на вертикална ферма
за израстване на марули се приема
стойност на PPFD = 250 μmol x m-2 x S-1
и 16 часов цикъл на облъчване се очаква
срок за израстване на марулята ~21дни
DLI = PPFD x 16h x 3600s/10-6 = 14.4mol *
m-2/d. При съвременното развитие на LED
технологията тази стойност на PPFD може
да се постигне с осветител с мощност Pосв =
92W. Осветителите са със степен на защита
IP66, температура на околния въздух Tв =
22°C и работят в относителна чиста околна
среда.

При тези показатели стойността на
експлотационния фактор се приема MF =
0.8. Мощността на осветителя е Pосвmf =
Pосв/MF = 92W/0.8 = 115W, включително и
загубите в драйвера ( ~12%, DF=0.95)
Общата консумация на електричската
енергия за осветяване на площ 1м2
растения, при 16 часов цикъл на облъчване
и 21 дни за израстване на марулите E1M2 =
PосвMF x 16h x 21 дни = 0.115kW x 16h x 21
дни = 38.64 kWh
При средна цена на електрическата енергия
Це = 0.14лв/kWh, енергийните разходи
за осветление ще бъдат Ce1m2 = Е1m2
x Це =38.64 kWh x 0.14 лв. = =5.14лв. При
условие, че на 1 м2 се отглеждат 36 бр. (150
g) марули (6x6), то енергийните разходи за
осветление на една маруля ще бъдат Cосв
= Ce1m2/36 бр. = 5.14 лв/36 бр. = 0.15 лв/
брой.
Топлинна енергия Ет, отделена от
осветлението на 1м2 зеленчуци, има
следните две компоненти:
• Нископотенциална топлина (45%) отделена
от осветителя
• Отразена от листата на растенията 20% от
попадналата върху тях светлина, излъчена
от LED осветителя.
Общо за 1м2 Ет при 16 часов цикъл на
облъчване е равна на Ет = Росв x 0.45 x 16
h + 0.8 x 0.55 x Pосв x 16h = 828Wh + 809Wh
= 1637Wh ≈1.64 kWh
Разстоянието между два етажа на стелажите
е 0.75м т.е. обема на въдуха 0.75м3. При
добре топлоизолирана и безпрозрачна
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сграда то линната енергия отделена от LED
осветлението е Eт = 1.64 kWh/денонощие
е напълно достатъчна за отопление на
0.75м3 въздух (при температура вътре в
помещението T=22°С).
При срок на амортизация на сградата и
оборудването около 12 години, разходите
за амортизационни отчисления за единица
продукция възлизат на около 0.11 лв.
Разходите за труд възлизат на около 0.06
лв/брой при месечна работна заплата около
850 лв и дневна произво дителност 1000
марули на един работник. По експертна

оценка всички останали разходи възлизат
на 0.14 лв/брой.
Себестойността
на
продукцията
(1
брой маруля 150 g) възлизана 0.48 лв/
брой. Характерна особеност е, че тази
себестойност е постоянна през различните
годишни сезони. Основната част от
листните зеленчуци се произвеждат в
антибактериална среда и поради тази
причина не е необходимо да се измиват
преди
консумация. По
този
начин
допълнително се намаляват разходите за
вода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. LED осветлението на вертикални ферми
за зеленчуци и плодове къмнастоящия
момент на развитието на LED технологията
е около 45% по-ефективна в сравнение с
най-добрите технологии с НЛВН. Към 20202022 година се очаква ефективността да се
повиши два пъти спрямо НЛВН.
2. Отделената нископотенциална топлина
от LED осветителите и отразената от листата
на растенията светлина са достатъчни за
отоплението на вертикалните ферми през
зимните месеци. По този начин отпада найголемия разход за оранжериите, а именно
отоплението. Това е предпоставка през
зимните месеци на българския пазар да
има български зеленчуци.
3. Хранителните вещества за растенията
се осигуряват от биологичните отпадъци
от аквакултурите. По този начин се
намалява себестойността на продукцията и
същевременно се получават биопродукти.
4. LED осветителите се включват и

изключват плавно, като по този начин се
намалява стреса при растенията.
5. Разходите за вода се намаляват
повече от 10 пъти, а разходите за труд
повече от 5 пъти, което води до намаляване
себестойността на продукцията спрямо
конвенционалното оранжерийно производство.
6. Немесоядните аквакултури усвояват
хранителни
вещества,
отделени
от
коренните системи на растенията и по
този начин се намаляват с около 25%
разходите за концентриран фураж, с който
се отглеждат аквакултурите.
7. При
аквапониката
се
премахва
необходимостта от филтри за пречистване
на оборотната вода и по този начин се
намаляват необходимите инвестиции.
8. През следващите години вертикалните
ферми за производство на зеленчуци и
плодове коренно ще променят пазара им и
географията на производството им.
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