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Въпрос №1. Системен анализ на електроснабдителната 

система на промишлените предприятия. 

 

I. Определение: 

Съвременната методология се основава на системния подход и 

изследва методите, процедурите и технологията на действията, а така 

също принципите на тяхното използване в различни ситуации. Тези 

принципи, подход и апарат на методологията се използват за анализ 

на ЕСПП и при проектиране и при планиране на автоматизираното 

проектиране. 

При системния подход се разглежда, както интересуващата ни 

система ЕСПП, така и нейното обкръжение, тъй като само чрез 

отчитане на зависимостта и взаимодействията с останалите системи 

е възможно правилно и пълно описание на нейните функции и 

действия. 

Проектирането, монтажа и експлоатацията на ЕСПП са различни 

етапи от живота на системата и всеки от тях се характеризира с 

определено обкръжение.  

На фигура 1.1 е показана ЕСПП, като подсистема на голямата 

система на материалното производство (СМП). 

ЕЕС

СФМ

ОИ ВИ ШВ ОУ

ЕСПП

СРР
ПЕ

СМС

КИ

Технологични подсистеми на производство

СПП

СЕ

ПЕ СПП

СУП Ф

СМП

ЧР

Продукт 

ЕР

МР

ФР

Фиг. 1.1

където: 

 ЕЕС – обща електроенергийна система; 

 СЕ – система за електроснабдяване с топлина, газ, нефт, сгъстен 

въздух; 
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 ПЕ – преобразуватели на вида на енергията; 

 СПП – сервизна подсистема; 

 СУП – система за управление на производството; 

 Ф – финансови подсистеми; 

 СРР – система работна ръка; 

 СМС – система за материално снабдяване; 

 СФМ – система за формиране на микроклимата в 

производителните помещения; 

 ОИ – отоплителна инсталация; 

 ВИ – вентилационна инсталация; 

 КИ – климатична инсталация (вместо ОИ и ВИ); 

 ШВ – уредба за ограничаване на шум и вибрации; 

 ОУ – осветителна уредба. 

В СМП непрекъснато постъпват отвън необходимите ресурси за 

производство: материални ресурси (МР), човешки ресурси (ЧР), 

енергийни ресурси (ЕР) и финансови ресурси (ФР). 

 

II. Описание на ЕСПП: 

Известно е че всяка система се описва от функционална, 

морфологична и информационна гледна точка. 

1. Функционално описание: 

Определя мястото на ЕСПП по отношение на другите системи и с 

оглед на нейното предназначение и целенасочена дейност. 

Изисквания към параметрите на околната 

среда в производствените помещения

Система за формиране на 

микроклимата

ЕСПП

ЕС

СС

Подсистема 

отопление

Подсистема 

вентилация

Подсистема шум 

и вибрации

Подсистема 

осветление

Климатична инсталация Подсистема 

ел. част

Подсистема 

св. част

Технологични подсистеми на производството 

(микроклимат) в производствени помещения

Фиг. 1.2  
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На фигура 1.2. ЕСПП е самостоятелна система, а осветителната 

уредба е представена като подсистема на системата за формиране 

на микроклимата в помещенията. Трябва да се отбележи голямата 

взаимнозависимост и влиянието между тези подсистеми, 

например между осветителната уредба (ОУ) и отоплителната 

инсталация (ОИ); вентилационната инсталация (ВИ) или 

климатичната инсталация (КИ), поради което съгласуването при 

проектиране и при експлоатацията е задължително. 

На фигура 1.3. осветителната уредба (ОУ) може да се разглежда 

като подсистема на ЕСПП в едно предприятие. Електрическата 

част на ОУ може да се захранва от различно звено на ЕСПП: 

цехова подстанция (ЦП), разпределително табло НН и др.  

ОСВЕТИТЕЛНИ УРЕДБИ

Светлотехническа 

част

Електлическа 

 част

Осветителни 

тела

Светлинни 

източници
ПРА

Главно 

табло

Захранващи 

линии

Разпредели

телни табла

Разпредели

телни линии

ЕСПП

Вътрешна

 ЕСПП

Външна

 ЕСПП

Разпределителни мрежи 

за средно напрежение

ГПП 

(ГРП)

Преносни 

електропроводи

Захранващ 

източник

ЕЕС

ЦП

Силова 

инсталация

Компенсиране на 

реактивен товар

Фиг. 1.3

 

От гледна точка на системотехниката ОУ следва да се разглежда 

като „функционален преобразувател“ предназначен да съгласува 

ЕСПП с получаването на необходимата светлинна енергия. 

От своя страна ЕСПП също представлява функционален 

преобразувател, който съгласува ЕЕС с технологичните сервизни 

подсистеми на СМП (система за материално производство). 

На фигура 1.4. са показани принципно частичните 

преобразуватели в една ЕСПП. Положението на всеки 

преобразувател се обуславя от технологията, безопасността, 

икономични съображения и др. 
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Пренасяне на електроенергия (съгласуване по 

координати)

Преобразуване на параметрите на ел. енергия 

(съгласуване по напрежение)

Разпределение  (съгласуване по брой на излазите)

Пренасяне на ел. енергия  (съгласуване по координати)

Преобразуване на параметрите на ел. енергия 

(съгласуване по напрежение)

Разпределение  (съгласуване по брой на излазите)

Транспортиране на електрическа енергия (съгласуване по 

координати)

Разпределение  (съгласуване по брой на излазите)

Транспортиране на електрическа енергия (съгласуване по 

координати)

Преобразуване на електрическа енергия в светлина 

(съгласуване по вид на енергията)

Преобразуване на разпределението на светлинния 

поток на светлинните източници (съгласуване по 

светлотехнически  показатели)

Фиг. 1.4

О
С

В
Е

Т
И

Т
Е

Л
Н

А
 У

Р
Е

Д
Б

А
Е

С
П

П

 
2. Морфологично описание: 

Определя структурата на системата. Елементите на системата, 

които условно се подразделят на три групи: 

1) Материални (носещи конструкции, канали, системи за 

окачване); 

2) Енергетични (електрически линии, трансформатори, 

осветители); 

3) Информационни (токови и напрежителни трансформатори, 

електромери и др.). 

Структурата на системата се определя от свойствата на 

елементите и връзките между тях. 
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3. Информационно описание на ЕСПП: 

Определя нейното моментно състояние и дава възможност за 

прогнозиране на някой свойства, величини и параметри. За 

проектирането особено значение има априорната информация към 

информационното описание (например: коефициент на търсене, 

коефициент на запаса, коефициент на използване, коефициент на 

максимума и др.). 

 

 

 

Въпрос №2. Основни принципи и етапи на проектирането на 

ЕСПП. 

 

I. Същност и особености на инженерното проектиране: 

Съвременното инженерно проектиране представлява сложен и 

многообразен творчески процес. 

Целта на всяко проектиране е да се осъществи известно изменение в 

обкръжаващата човека изкуствена среда. Проектантския процес се 

характеризира като целенасочена деятелност (дейност) за решаване 

на определени задачи т.е. творческа работа, в резултат на която се 

създава нещо ново и полезно, което преди това не е съществувало. 

В процеса на проектиране се определят най-съществените 

компоненти на проектираният обект с оглед оптимално 

удовлетворение на потребностите и изискванията. 

1. Инженерно проектиране на конкретен обект (фиг. 2.1): 

Инженерното проектиране на конкретен обект може да се 

разглежда като непрекъснато увеличение на информацията за 

него. Обикновено се започва с идея и констатация, за 

необходимостта от проектирания обект но с постепенно 

натрупване на информация и нейната обработка, тя непрекъснато 

се увеличава плавно и скокообразно. 

На фигура 2.1 са показани етапите за натрупване, като 

проектирането на ЕСПП се предхожда от много проучвания, 

съгласувания, изчисления, чертежи и разработка на 

проектосметни документации. 
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Етап 1 – Идея (основа на процеса 

на творчество)

Етап 2 – Решение

Н
ал

и
ч

н
а 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

я
 (

н
е 

е 
в
 м

ащ
аб

)

Уточняване на 

проекта

(Предварителен 

проект)

Време ( не  е  в  мащаб)

Синтез Анализ 

Етап 4 – Отчет и 

решение

Етап 5 – Отчет и

 решение

Етап 3 – конкретно 

предложение и решение

Етап 6 – Модел и 

завършен проект

Фиг. 2.1

Проверка - 

изпитание

Детайлно описание 

Време

 
2. Процес  на проектиране (фиг. 2.2): 

Проучване на 

потребностите
Екплоатация 

Определяне на целта Пробна експлоатация

Научни иследвания Награждане 

Изготвяне на задание Изготвяне на ПСД

Формулиране на идеите
Технико-икономическо 

изследване

Синтез Анализ 

Фиг. 2.2

повторение

повторение

 
3. Етапи на проектиране (фиг. 2.3): 

В показаната на фигура 2.3 блок-схема на етапите на 

проектирането за всяка „хипотеза“ (вариант) се предлага 

теоретичен и аналитичен модел на проекта. Моделът се 

анализира, като неговите параметри и характеристики се 

сравняват с дадените или целта на обекта. С всеки нов цикъл 

(вариант) на проектиране новото вариантно решение се 

приближава към оптималното. Особено е подходящо 

многовариантното проектиране с компютърна техника. 

Процесът на проектиране тук се 

разглежда като последователност 

от етапи, които могат да се 

повтарят. Най-често се повтарят 

етапите „синтез“ (изработване на 

концепция) и „анализ“, в които се 

повтарят началните идеи с 

конкретни изчисления. В 

зависимост от получените 

резултати се синтезира някакво 

междинно решение и се търси 

ново, крайно решение. 
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Задание Анализ 

Хипотеза Изменения 

Резултати 

Оценка 

Фиг. 2.3  
4. Друг начин на схематично представяне проектирането      

(фиг. 2.4): 

На фигура 2.4 е показан друг възможен начин на различните 

етапи на проектиране, като три от тях се повтарят многократно: 

анализ, синтез и оценка.  

Опит Справочни материали

Формулиране на целите Синтез 

Формулиране на целите

Формулиране на целите

Фиг. 2.4

Оценка Анализ 
Фиксиране на 

резултатите

 
Всеки следващ цикъл се отличава от предходния с по-голяма 

детайлизация и с по-добри показатели от предходния. 

 

II. Стадии на проектирането: 

В методологията на проектирането това са: дивергенция, 

трансформация и конвергенция. 

1. Дивергенция: 

Предпроектен стадий, в който се извършват проучвания и се 

събира информация за проектираният обект. Целта на 

дивергентното проучване се състои в преустройване или 

отхвърляне на началният вариант на технологическото задание. 

Дивергенцията е: 

1) Проверка на устойчивостта на критериите за решаване на 

задачата; 
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2) Опит да се установи кои елементи се поддават на изменение и 

кои остават постоянни. 

Добре проведената дивергенция допринася за повишаване на 

ефективността и качеството на проектиране. 

2. Трансформация: 

Най-отговорният стадий на проектиране, тъй като творческите и 

оригинални решения на проектанта на този стадий определят 

качеството на проекта. На този етап задачата се разделя на 

подзадачи, които могат да се решават: паралелно, последователно 

или независимо една от друга. На този етап се проявяват най-

силно индивидуалните качества на проектанта и неговият опит. 

При проектирането на ЕСПП към етапа трансформация трябва да 

се отнесе: избор на система за електрическо захранване (вид, тип 

на кабели и начин на разположение, табла, избор на схема и 

конфигурация на електрическата мрежа). 

3. Конвергенция: 

Към нея се пристъпва, когато задачата е определена и целите са 

установени. Проектантът избира едно окончателно решение. При 

традиционното проектиране проектантите влагат най-много време 

в този етап. На този етап се използват методики за проектиране, 

като при необходимост според резултатите може да се наложат 

промени. 

На този етап при проектиране на ЕСПП се включва: 

 Изчисление на захранващи линии; 

 Определяне на мощността на таблата; 

 Оразмеряване на сечението на кабелите; 

 Избор на комутационна и защитна апаратура.  

Това в известна степен е механична и рутинна работа, която 

трябва да се модернизира чрез компютърна техника. 

Извод: 

Проектантската дейност съчетава специализирани, научни 

познания, математични и компютърни познания, творчески 

подход, изкуство и натрупаният опит за проектиране. 
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Въпрос №3. Рационализиране на проектирането на ЕСПП. 

 

I. Проблеми на традиционните методи на проектиране на ЕСПП: 

Проектирането на съвременни ЕСПП е сравнително сложен и 

многоетапен процес поради сложната, структура, многобройните и 

разнообразните връзки с другите системи. В процесът на 

проектиране трябва да се изберат и оразмерят значителен брой 

елементи на ЕСПП. Известни са следните трудности, недостатъци и 

главни проблеми на традиционното (класическо) проектиране на 

ЕСПП. 

1. Редица важни показатели се определят със значителни 

изчислителни трудности; 

2. Широко се използват нормативно-справочни данни, при 

определяне на редица показатели, което е предпоставка за 

намаляване точността на изчисленията (коефициент на 

използване „ки“, коефициент на търсене „кт“, коефициент на 

запаса „кз“ и натоварване „к“); 

3. За изграждане на ефективна ЕСПП е наложително оптимизиране 

на нейните елементи, което се решава трудно с ръчно 

проектиране: 

 Оптимално разпределяне на кондензаторните мощности –  

най–целесъобразна електрозахранваща система; 

 Оптимален брой разпределяне на разпределителните табла и 

др. 

4. Обикновено се разработват само един или най-много два 

проектни варианта на ЕСПП, поради което не винаги се определя 

най-точното и изгодното решение; 

5. Големият обем и трудоемкост на проектантските работи 

обуславя значителна продължителност на времето на 

проектиране; 

6. Заангажират се значителен брой специалисти с механична и 

рутинна работа; 

7. Често се извършва преоразмеряване на ЕСПП поради използване 

на приблизителни инженерни методи за изчисление. 
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ИЗВОД: 

По тези причини се прави извода, че е необходимо 

компютъризиране и автоматизиране на проектантският 

процес във всички негови етапи. 

 

II. Възможности и средства за рационализиране на проектирането 

на ЕСПП: 

Проектирането на ЕСПП може да се разглежда, като производствен 

процес в три части: проектант, средства за проектиране и проект. 

Рационализирането може да се извърши в първите 2 части. 

 Проектант – той има първостепенно значение в този процес и 

определя качеството и срока на проектиране; 

 Средства за проектиране – помощни таблици, графики, 

номограми, софтуерни продукти, САПР, фирмена документация и 

др; 

 Проект – това представлява самият предмет на труда; 

 Форми на проектиране – каталожно проектиране, моделно 

проектиране и еталонно проектиране; 

 Системи за автоматизирано проектиране на ЕСПП. 

 

III. Възможности за автоматизирано проектиране на ЕСПП: 

1. Необходимост и целесъобразност; 

2. Анализ на проектантските дейности на ЕСПП: 

 Таблица 1: 

Таблица 1 

Вид на проектантската работа в ЕСПП 

Предполагаемо 

разпределение на 

проектантския труд, % 

Преглед на работните подложки и допълване на липсващи данни до 5 

Анализ на консуматорите и околната среда до 5 

Събиране на данни за различни елементи на ЕСПП до 3 

*Ориентировъчни пресмятания на електрическите товари за 

цеховете и за цялото предприятие 
5   10 

*Ориентировъчни технико-икономически изследвания за избор 

на схема и конфигурация на ЕСПП 
8   12 

*Оразмеряване на елементите на ЕСПП при нормален и авариен 

режим 
30   50 

*Количествена оценка на сигурността на електроснабдяването 5   15 

*Технико-икономическо сравнение на различни варианти 10   15 

Изготвяне на чертежи, обяснителни записки, количествени и 

стойностни сметки. 
20   30 

Съгласуване на технически контрол 2   5 
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В таблицата е направен анализ на проектантските дейности на 

ЕСПП с разполагаемо разпределение на проектантския труд. 

Със звездичка (*) са означени дейностите, които най-лесно 

подлежат на автоматизация. 

Над 50% могат да се автоматизират. 

 Таблици 2 и 3: 

Таблица 2 

Разпределение на времето за проектиране на различни електрически инсталации, % 

Вид на 

електрическата 

инсталация 

Административни 

сгради 

Жилищни 

сгради 

Обществени 

сгради 

Промишлени 

сгради 

Силова 3   5 3   6 4 30   40 

Осветителна 55   70 80   190 15   64 30   50 

Гръмозащитна 2   3 2   3 1   10 1   3 

Телефонна  18   20 --- 3   8 1   5 

Звънчева  1 1   3 8 2   5 

Пожароизвестителна  --- --- --- 2   10 

Светлинно 

повиквателна 
1 1   3 --- 2   5 

 

Таблица 3 

Разпределение на времето за проектиране на различните електротехнически 

съоръжения в един обект 

Теми, подобект Средно  време, % Среден ранг 

1. Вътрешни силови инсталации 16,82 8,61 

2. КИП и А 8,61 5,63 

3. Вътрешни осветителни уредби 20,59 9,18 

4. Гръмоотводни уредби 3,18 3,73 

5. Специални инсталации 5,04 4,71 

6. Цехови трафопостове 10,32 7,18 

7. ГРП (ГПП) 15,57 8,13 

8. Разпределителна ел. мрежа СН и НН 5,73 5,63 

9. Външна осветителна уредба 4,43 4,52 

10. Външно електрическо захранване 7,30 5,86 

11. Събиране каталози 2,77 2,84 

Коефициент на конкордация 0,4051 

 

Резултатите представени в таблица 2 и таблица 3, са получени от 

експертна анкета на 27 проектантски екипа и са обработени по 

метода на ранговата корелация. 

Като е получена висока съгласуваност на мненията и 

експерименталните оценки със статистическа значимост под 1%. 

Това са данни, установени за ръчно проектиране, налагащи 

необходимостта за автоматизация на проектирането. 

В таблица 2 най-трудоемка е осветителната инсталация, а в 

таблица 3 най-трудоемки са: 1, 3 и 7. 
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Въпрос №4. Алгоритмизация и използване на компютърна 

техника за изследване на ЕСПП. 

 

I. Приложение на компютърна техника за изчисляване на основните 

параметри на ЕСПП: 

1. Изчисляване на електрически товари: 

Използва се метода на коефициента на максимума за изчисляване на 

максималния продължителен товар. 

Разглеждаме блок-схема представена на фигура 4.1. 

Въвеждане на входни данни

ыi ,πi 

1
Масив с данни Н

2

r = 03

Въвеждане на m, l, e, б
4

i = e; n = б;

j = 1; a = ыi; t = πi

51

Да Неaj = aj + mlu;

bj = bj + mlut 

7
u ≥ 0   6

  Лj = Aj + mlu;

Уj = Уj + ml;

Mj = Mj + mlut;

Zj = zj + ml
2 

8

б = 0   9
Да Не

2

Да 
j ≥ 1010

 10

j ≤ б12

     j = j + 111 1

Не

Не

Да 

r  = 013
Да 

yj > 014

Да 

Не

     p1 = o1= c1 = 015

Не

     ш = yj
2/zj16ш  ≤ 317

Да

Не

ш  ≤ 1020

     р1 = уJ 0,819

Да 

Не

    Q1 = 1,1Мj 22      Q1 = Мj 21

j  ≥ б24

Да

Не

аj + lj – lmu =

= аj+1 + Лj+1
25

ДаНе

     r = 0 26

     r  = 1 27
Изчистване на редовете на масив Н

аj = bj = Лj = Mj = Yj = Zj = 0

28

Фиг. 4.1

2

  C2 = Лj/Уj;

  Р1 = С1 Лj;

18

1+C1=
4,4 C2

2
 – 12,7C2+8,285

(C2 + 0,05)ш
1,04 – 0,4 C2

 Р0 = Р1 + аj;   Q0 = Q1 + bj;

S=    p0
2
 + Q0

2
;  g = s/0,38  3;

Печат: J, g, p0, Q0, s

23
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Основни обозначения: 

l → Рн  
a →    

   
}                               

b → 
л →    

   
}                               

м → 

ш → ne ефективен брой двигатели 

                          
 ∑   

 
     

∑   
 
   

                                           (4.1) 

  c1 → Км  
g → Iизч.  
m → брой еднотипни консуматори 
C2 → Кизп.  

     
   

  
                                                               (4.2) 

 

 Блок 1 и 2 – формира се  справочен масив (Н); 

 Блок 3 и 4 – въвеждане на входни данни; 

 Блок 5 – присвояване на начални стойности; 

 Блок 6   8 и от 9   11  – натрупване на данни в (Н): 

 За консуматори с променлив товаров график (Кизп.     ) се 

натрупва Pн, Pн
2
, Pср, Qср. 

 За консуматори с постоянен товаров график (Кизп. ≥ 0,6 ) се 

натрупва Pср, Qср. 

 Блок 12   23  изчисляване на товарите на първата степен на 

разпределение; 

 Блокове 10, 11, 26 и 28 – обработка и натрупване на входни данни. 

Изчисленията се извършват в посока от консуматора към 

захранващия източник. 

Пример за работата с алгоритъма е схемата на фигура 4.2. и таблица 

1. 

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10 11

12 13 14 15

Т

МП2

МП1

16

17

19

18

20

22

21

23 24

25
26

27 28

29
30

М

ШР1

ШР2

ШР3

МР1

МР2

1 степен на разпределение на 

електрическата енергия
ШР1, ШР2, ШР3 

Магистрала (2 степен на разпределение 

на електрическата енергия)
    М  

Работни магистрали (3 степен на 

разпределение на електрическата 

енергия)
   МР1, МР2 

Изводи на шините в ТП (4 степен на 

разпределение на електрическата 

енергия)

   МП1, МП2 

Трансформатор (5 степен на 

разпределение на електрическата 

енергия)

Т

Фиг. 4.2

Степени на разпределение на енергията
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        Таблица 1 

Номер на 

приемника; 

степен 

Брой 

еднотипни 

приемници, 

m 

Рн на един 

приемник, kW 

Номер на 

реда в 

справочния 

масив, l 

Номер на степента 

от която се получава 

захранване към 

консуматор, б 

27, 28 2 3 6 0 

29 1 2 4 0 

30, ШР3 1 1 24 1 

23 1 3 6 0 

24, 25 2 2 4 0 

26, ШР2 1 1 24 1 

20 1 3 6 0 

16, 17, 18, 19 4 2 4 0 

21, 22, ШР1, Ш1 2 1 24 2 

8, 9 2 3 6 0 

10 1 2 4 0 

11, МР1 1 1 24 3 

12, 13 2 2 4 0 

14, 15, МР2 2 3 6 3 

6, 7, МП2 2 2 4 4 

3, 4 2 3 6 0 

1, 2, 5, МП1, Т 3 2 4 5 

 

 

II. Изчисляване на сечения на проводници, шини, кабели по 

допустима загуба на напрежение (ΔU): 

При електрически мрежи с по-дълги линии сечението се проверява и  

определя въз основа на ΔUдопустимо, което се регламентира в 

правилниците.  

За магистрален участък от дадена мрежа загубата на линейно 

напрежение се определя с помощта на формула: 

   
 

  
(∑  

  
     

 ∑        

 

   

 

   

)                                     

където: 

     – съставна на пада на напрежение обусловена от активното 

съпротивление; 

     – съставна на пада на напрежение обусловена от реактивното 

съпротивление; 

    – проводимост на един километър кабел; 

    – реактивна съставяща на 1 км дължина. 

Във входните данни е необходимо да влезнат: допустима загуба на 

напрежение (  ), товарите (   и   ) и дължини (  ) на участъците от 

магистралата. 
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Разглеждаме фигура 4.3.  

Въвеждане на входни  данни: ΔU, Pi, Qi, Li, Uн, γo, xo      и 

мащаба на стандартните сечения

Проверка: Целта на 

изчисление - се определя от ΔUр

Да 

Не 

Зададени сечения на 

проводници
Определяне на ΔUр по формулата (28)

Определяне на ΔU2. 

ΔU2  = ΔU - ΔUр

Определяне на Sn по формулата (29)

Определяне на Sn-1, Sn-2 по формулата (30)

Закръгляне до най-стандартно сечение

Определяне на ΔUФ по формулата (31)

Проверка: Определяне на ΔUФ
Да 

Не 

ΔUФ < ΔUПечат на резултатите

СТОП
Да 

Определяне на ΔUi. 

ΔUi  = ΔUi-1 - δU

Фиг. 4.3  
където:   

o Sn-1 – сечение на предпоследния участък на линията; 

o Sn – сечение на последен участък на изчисляваната линия. 

На фигура  4.3 е показана блок-схема на последователността на 

изчисление и определяне на сечението (стандартно  сечение) по 

формула 4.3. 

Накрая се извършва проверка на загубата на напрежение при избиране 

на стандартни сечения,  която се сравнява с допустимата. 
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Въпрос №5. Етапи на оптимизацията на ЕСПП. 

 

I. Общи сведения: 

Основни задачи при проектиране и експлоатация на ЕСПП: 

1) Изчисляване на електрически товари ; 

2) Избор на най-рационални захранващи схеми; 

3) Оптимизиране на брой, мощност и разположение на ГПП и ЦП; 

4) Избор на икономически целесъобразен режим на работа на 

трансформаторите; 

5) Определяне на оптимална стойност на напрежение в ЕСПП; 

6) Избор на електрически апарати и тоководещи части; 

7) Избор на сечение на проводници и кабели; 

8) Оптимално компенсиране на реактивните товари; 

9) Оптимизиране показателите на качество на електрическа енергия; 

10) Оценка и оптимизация на сигурността на ЕСПП. 

 

Изборът на най-добро решение е свързан със процес на търсене при 

който се извършва оптимизация. 

Определение за оптимизация: „Оптимизацията е целенасочена 

дейност за получаване на най-добър резултат в конкретен смисъл и 

при определени условия“.  

 

II. Основни етапи на оптимизацията: 

1 Етап – Избор и цел на оптимизацията; 

2 Етап – Определяне на критерий за достигане на целта; 

3 Етап – Съставяне на адекватен математически модел (целева 

функция); 

4 Етап – Определяне на оптималното състояние на модела; 

5 Етап – Практическа реализация на оптималното състояние на 

модела. 

 

1. Избор и цел на оптимизацията: 

В най-общ случай тя представлява „максималната икономическа 

ефективност“ при спазване на всички технически ограничения. 
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2. Критерии за оптималност: 

 Икономически – себестойност, стойност, печалба; 

 Технически – сигурност, минимални загуби и др.; 

 Технико-икономически: 

Изборът на критерий е значително облекчен, ако има една 

открояваща се функция, по която може да се съди за постигане на 

целта, в този случай задачата е еднокритериална.  

В болшинството практически задачи може да се съди по повече 

технически и икономически характеристики – многокритериални 

задачи. Най-използван подход за решаване на такава задача е да 

се избере един критерий, а останалите да се формулират като 

ограничения. В такъв случай се формулира „комплексен критерий 

за оптималност“.  

При избора на комплексен критерий за оптималност се работи с 

три подхода: 

1) Адитивен подход: 

При него се извършва линейна комбинация (сума) от отделни 

критерий. 

     ∑       

 

   

 

(х) – линейна комбинация от отделни критерии. 

където: 

 Ci – тегловни коефициенти на критериите; 

2) Подреждане на критериите по степен на важност: 

        
     

където: 

       –критерии; 

   
  – оптимална стойност, например: Рзаг = min;   

    – допустимо отклонение. 

3) Адаптивен подход: 

Критерият се сменя в процеса на оптимизация в диалог с 

компютърна техника. Критерии за оптимизиране на ЕСПП се 

използват: 

 Минимални загуби на енергия; 

 Минимални капиталовложения; 

 Минимален разход на метал; 

 Максимална сигурност. 
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Като основен обобщен критерии у нас се използват 

„приведените годишни разходи - З“: 

         

Той позволява обединяването на различни критерий (загуба на 

мощност, капиталовложения и др.). Основен недостатък 

нечувствителност на модела в област на оптимума или 

оптимално състояние. 

 

3. Съставяне на математичен модел – целева функция: 

Математичните модели представляват система от математични 

съотношения (формули) описващи съответния обект или процес, 

за построяването на който се използват: 

 Уравнения; 

 Неравенства; 

 Области на изменение на променливите; 

Класификация на моделите: 

 Статистически и динамически; 

 Детерминиране и стохастически; 

 Линейни и нелинейни. 

Вид на модела  

F(x) = min → целева функция. 

  
                

                
}                        

  х → „n“ – мерен вектор. 

Ако F(x),      ,       са линейни, следователно моделът се 

нарича линеен, а решаването му е задача на линейното 

програмиране. Ако само една от тези функции е нелинейна, 

моделът е нелинеен, а задачата е от нелинейно програмиране. 

Затруднения при построяване на математичен модел: 

o Моделът трябва да бъде максимално адекватен на 

оптимизирания обект; 

o Може критерият да е слабо чувствителен (фиг. 5.1) към 

изменението на променливите или много силно чувствителен 

(фиг. 5.2). при което трудно може да се определи екстремума 

(min или max). 
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o Целевата функция и ограниченията могат да бъдат неопределени 

в дадени точки на F(x),      ,      ; 

o Лошо мащабиране при избор на измервателни единици; 

o Наличие на взаимоизключващи се параметри в математическият 

модел може да доведе до самоизключване при преобразуванията. 

 

4. Определяне оптималното състояние на модела. Избор на 

метод за решаване: 

За оптимизиране се използват: 

1) Аналитични методи – диференциално и вариационно 

изчисление; 

2) Итерационни методи (числени) – използване на компютри и 

„движение“ към екстремум; 

3) Графически методи – има нагледни, но са за една и две 

променливи; 

4) Експериментални методи – базират се на експеримент. 

 

Въпрос №6. Приложение на методите на математическото 

програмиране. Симплекс метод. 

I. Общи сведения: 

Математическото програмиране (оптимизиране) е област от 

математиката, която има за обект разработване на теоретичните 

основи и числени методи за решаване на многомерни и 

експериментални задачи. Това са задачи за намиране на екстремума 

на променливи от вида: f(x) = f(x1,x2, …xn) в дадена област определена 

от ограничения, които обикновено са уравнения и неравенства. Това 

математическо оптимизиране се дели на два дяла: 

 Линейно програмиране; 

 Нелинейно програмиране. 

 

II. Линейно програмиране (оптимизиране): 

То е най-добре разработения дял на оптимизирането. Неговата 

основна задача се формира така: да се намери минимумът или 

максимумът на функцията: 

1. Вид:  

Да се намери минимумът или максимумът на функцията: 
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1)                               , при условия 

 

2)   

{
 
 

 
 

                               

                               

                          
                               

 

                       

Където 1) ( целева функция),  а 2) (ограничения), а следователно 

двете са линейни.  

2. Вид. 

Те могат да се запишат съкратено по следните начини: 

  ∑               

 

   

 

∑                     

 

   

 

             

Тук ai,j, bi и cj са дадени постоянни величини;    са променливите 

на задачата, а m < n. Коефициентите      се предполага че са 

неотрицателни. 

3. Векторно-матричен вид: 

Да  се намери минимумът на функцията: 

   Z = C . X                                                                            (1) 

При условие че:                                                                     

   X1 A1 + X2 A2 + ………..+ Xn An = A0                                 (2) 

 където: 

X ≥ 0 

Оптималното решение на тази задача се нарича допустимо 

решение, което минимизира или максимизира линейната 

функция. 

Линейно оптимизиране – неизвестното е на първа степен и не е в 

знаменателя. 

 

III. Симплекс метод – математически метод: 

Този метод за оптимизация е метод за едновременно изучаване на 

целевата повърхнината и за движение към екстремум въз основа на 
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изчисления на целевата функция в точки, които образуват симплекс 

в пространството на управляващите параметри. 

В n
 
мерното пространство (Евклидово пространство) симплекса е 

многостен образуван от точки (върхове). 

Симплексът в нула-мерното пространство (n = 0) е точка, в 

едномерното пространство (n = 1) симплекс е отсечка. В двумерното 

пространство (n = 2) симплекс е триъгълник, а в тримерното 

пространства (n = 3) симплекс е пирамида. Пример за тези 4 

симплекса е даден на фигура 6.1. 

Фиг. 6.1 

n = 0 n = 1 n = 2 n = 3

 
При оптимизация се използва следното важно свойство на 

симплекса: 

От всеки симплекс може да се построи нов, ако се отхвърли само  

един връх и на негово място се добави нов. Това се получава тъй 

като срещу всеки връх е разположена само една стена на симплекса, 

нов симплекс се построява симетрично отразен чрез срещуположна 

стена. Полученият нов симплекс заема нова област в ен n-мерното 

пространство и по този начин той се премества в пространството към 

оптимума на целевата функция. 

 

IV. Графичен метод за интерпретация на симплекс метод: 

Разглеждаме графична интерпретация на симплекс метода, която е 

показана на фигура 6.2. 

Q = 5
101520304050

Q (X1 X2)

1

3
2

4
5

6
7

89

10
11

12

1

23
симплекс

X2

X1 (t)

Фиг. 6.2 

Wлимит

60
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където: 

 Q – целева функция представена с изолинии с нейна конкретна 

стойност; 

 „  “ – екстремум (максимална целева стойност). 

Разглеждаме графичен път за намиране на екстремума на Q, чрез 

симплекс метода. 

При два управляващи параметъра (Х1 и Х2) е формиран начален 

симплекс 1, 2, 3. За всеки връх (точка) на симплекса се изчислява Q. 

Отхвърля се върха с най-лош резултат (в случая точка 1) за целева 

функция и се изчисляват координатите на нов връх 4, чрез 

симетричното отразяване на връх 1 спрямо страната 2 и 3. 

В точка 4 се определя Q (Х) за новия симплекс 2, 3 и 4. След това се 

отразява връх 2 с най-лош резултат на симплекса 2, 3, 4 и се 

получава нов връх 5. 

При това заместване на върховете от симплекса с най-лош резултат с 

нови върхове, симплексът се премества последователно в посока на 

максимума (екстремума). В тази област симплексът се зацикля т.е. 

започва да се върти около една точка с максимална стойност на 

целевия параметър. Координатите на този връх определят търсеният 

екстремум с точност, равна на големината на симплекса. 

 

Въпрос №7. Оптимизиране на електрозахранването и 

конфигурацията на ЕСПП. 

 

I. Възможност за оптимизиране на електрозахранването: 

Използва се метода на линейното оптимизиране за оптимизация на 

електрозахранващата мрежа.  

Пример: 

В район изграден с n(j) броя нови промишлени предприятия 

захранването трябва да се осъществи от m(i)  броя налични 

подстанции. Известна е мощността на консуматорите и 

разполагаемата пропускателна способност (мощност) на 

подстанциите. Приема се кабелни връзки между предприятията и 

подстанциите и са известни разстоянията между тях. 

Като критерии за оптимизация се приема минимум на приведените 

годишни разходи „З“. 

. 
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Целевата функция е: 

   ⏟
 

     ⏟
 

 

където: 

   – експлоатационни разходи; 

   – капиталовложения (инвестиции); 

    – нормативен коефициент за ефективност. 

 

1. Експлоатационни разходи (С): 

                                 
   

 
              

         

 
        > 

където: 

   – цена на електроенергията; 

    – загуба на енергия; 

   – сечение на кабела. 

Заместваме:    
 

     
 и получаваме следното: 

 

                     
           

 

където: 

   – коефициент, който обединява постоянните величини; 

         
    

        

     – променливи. 

 

2.                 ⏟      
 

 (    ⏟
  

   
 

     ⏟  
  

)                

           :             

където: 

   – сечение на линии; 

   – дължина 

         – постоянни величини. 

 

От 1 и 2 следователно се получава следният израз: 
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Целевата функция на приведените годишни разходи за n
-ен

 участък 

приема вида: 

  ∑∑(        )        

 

   

 

   

 

 

Ограниченията към тази целева функция са: 

1) Сумата от консумираните от предприятията токове (те имат 

определена стойност, например „А“): 

∑∑     

 

   

 

   

 

където: 

     – сумарен ток на линията. 

2) Токът, който може да бъде получен (даден) от i
-тия

 захранващ 

източник (подстанция    ) е също определен (по-голям от 

сумарния на линията), тогава: 

∑∑       

 

   

 

   

 

3) Сумарният ток, който трябва да получи j
-тото

 предприятие е: 

∑      

 

   

 

където: 

   – предприятие. 

4) Стойностите на токовете трябва  да са неотрицателни: 

      

Получената система от линейни уравнения и неравенства се 

решава с методите на линейното оптимизиране с компютърна 

техника. Известна е като т. нар. „транспортна задача“. 

 

II. Алгоритми за използване на компютърна техника при избор на 

брой и местоположение на разпределителни табла, шинопроводи 

чрез определяне на оптимална конфигурация на електрическите 

мрежи. 

В промишлените предприятия обикновено се използва 

магистралният принцип за изграждане на електроразпределителна 
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мрежа, като към една електрическа магистрала се свързват по 

няколко разпределителни табла, но когато техният брой е няколко 

десетки, намирането на оптималната конфигурация става трудна 

задача. В такива случай за оптималност се въвежда критерият  

„минимална обща дължина“ на кабелите при съблюдаване на 

определени изисквания към трасето на линиите (да не се пресичат 

съществуващи уредби и съоръжения, а да се заобикалят под прави 

линии). 

Решаването на такава задача се използва „теорията на Графите“. 

Общият принцип е: построява се „минимално дърво“ за всяка 

магистрала  излизаща от захранващия трансформатор (в цеховата 

подстанция), а след това всяко разклонение на минималното дърво  

се проверява за евентуално отсъствие на пресичане на забранената 

зона на кабелите. 

Построяването на „минималното дърво“ става чрез определяне на 

върховете в една електрическа магистрала въз основа на „таблицата 

(фиг. 7.1.) на дължините“ на отделните разклонения от магистралата, 

в която по хоризонталата и вертикалата са разположени номерата на 

върховете, а на пресечният ред и стълб са дължините на 

разклоненията (фиг. 7.1). А след това всяко разклонение на 

минималното дърво се проверява дали пресича  забранена за  кабели 

зона (фиг. 7.2). На фигура 7.1 е дадена таблица на дължините „l“ на 

„ребрата“ (разклоненията). 

1 2 3 n
...

1
2

3
n

..
.

0l(YnY1) l(YnY2) l(YnY3)

l(Y1Yn)

l(Y2Yn)

l(Y3Yn)

l(Y2Y1)

l(Y3Y1) l(Y3Y2)

l(Y2Y3)

l(Y1Y2) l(Y1Y3)0

0

Фиг. 7.1 

64 35

Фиг. 7.2 

4 5 7

53 24 3 4 6

23 5

12 4

42 13 2 3 5

53 24 3 4 6

64 35 4 5

5 46

1 2 3

1 2 3

A

B

0

4

На фигура 7.2 се извършва проверка за недопустими пресичания, а 

на фигура 7.3 с „      “ е показана примерна забрана за кабелни линии.  
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Фиг. 7.3 

5

4

6 7 8 9 10 11 12

5 6 7 8 9 10 114

9 10 11

10 11 D

11 12

4 53

3 2 3 4

2 1 2 3

C 1 2

1 0 1 2

 
Могат да се получат няколко варианта на трасето на кабелните 

линии еквиваленти по дължина, но се избира трасето по което има 

най-малко огъване на кабели. 

 

 

Въпрос №8. Оптимално ниво на сигурност на работата на 

електроснабдителната система. 

 

Съвременните големи промишлени фирми представляват сложна 

система от редица технологични, енергетични, транспортни и 

информационни подсистеми. Големите промишлени предприятия  

(както и ЕСПП) се отнасят към многоцелевите системи не само 

поради номенклатура на изработваната продукция, но и поради 

различни цели на планирането: продукция, норми за разход на 

енергия, себестойност и други.  

Сигурността на функциониране на една многоцелева система 

каквато е ЕСПП се представя във символичен вид със следният 

израз: 

  

{
 
 

 
 

            

        
            

        
            

 

където: 
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   – събитие, изразяващо възможностите на предприятието 

да изпълнява зададени функции в зададен обем, при 

съблюдаване на всички установени нормативи; 

   – брой на целите (задачите) на системата; 

             – начални и крайни граници на очаквания 

резултат за функциониране на системата; 

    – възможен или фактически резултат от 

функционирането на i
-тата

 цел (задача). 

Ако се оценява сигурността на едноцелева система или се разглежда 

сумарният резултат от функционирането на многоцелева система 

(например сумарна изходяща продукция от предприятието), то 

сигурността за изпълнение на поставената цел или задача може да се 

представи в следния символичен вид: 

          

Разглеждат се принципите за решаване на основни задачи с 

икономическа обосновка на нивото на сигурност на 

електроснабдяване на предприятията. 

ЕСПП се отнася към най-сигурните системи т.е. показателят на 

сигурност (    ) се представя във вида: 

                         

където: 

      – показател на сигурност на цялата система; 

        – показател на сигурност на i
-тата

 подсистема, когато в 

нея има „  “ резервни елементи. 

Разглеждат се последователни подсистеми с повишена сигурност, 

чрез резервиране с вече натоварени елементи от ЕСПП които не 

могат да се възстановят и тяхната сигурност е: 

       [        
    ] 

Разглеждаме следния пример:  

Оптимално разпределение на резервните елементи в една 

ЕСПП с цел осигуряване на зададена безотказността и 

сигурност на системата, при „минимум разходи“. 

Нека примерната ЕСПП е образувана от две последователни 

подсистеми, всяка подсистема  се представя във вида: 

 

                   [        
    ] [        

    ] 
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където: 

         – съответен брой резервни елементи на първата (1) и 

втората (2) подсистема; 

         – съответни показатели на сигурността на елементите 

на първата и втората подсистема [(1) и (2)]. 

 

r = 1 – q  

p = 1 – q 

          където: 

 r – сигурност; 

 q – повреждаемостта; 

Приемаме, че е известна сигурността на елементите на 

разглежданите подсистеми.  

Нека:                                         

При липса на резервиране (Х = 0) сигурността на цялата система е: 

  [          ] [          ]        

Необходимо е чрез резервиране на елементите на конкретните две 

подсистеми, показателят на сигурност на цялата система да не бъде 

по-малък от 0,95.  Този показател на сигурност може да се постигне 

само при дублиране на някакъв елемент от едната или другата 

подсистема, което се отразява при сравнение на разходите за двете 

отделни, но различни подсистеми. Таблично се представят 

изчислени показатели на сигурност R1 и R2 за две подсистеми и R за 

цялата подсистема, при резервиране с „Х = 1“ т.е. при резервиране с 

дублиране (с допълнителни разходи) – таблица 1. 

Необходимо е да се изчислят и разходите за резервиране. 

Сравнението на такива разходи показва, че е необходимо и 

целесъобразно да се приеме дублиране само в едната подсистема, 

тъй като зададеното ниво на сигурност (0,95) се постига за сметка на 

по-малки разходи. 

Таблица 1 

Подсистема 1 Подсистема 2 Цялата система 

Х 
R1, 

сигурност 

З1, 

(хил. лв) 
Х 

R2, 

сигурност 

З2, 

(хил. лв) 

Rс, 

сигурност 

Зс, 

(хил. лв) 

0 

0 

0 

0 

0,95 

0,95 

0,9975 

0,9975 

20 

20 

38 

38 

0 

1 

0 

1 

0,96 

0,9984 

0,96 

0,9984 

30 

55 

30 

55 

0,912 

0,94848 

0,9576 

0,9959 

50 

75 

68 

93 
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Въпрос №9. Оптимизация на разпределението на реактивната 

мощност в ЕСПП. 

 

При увеличаване на потреблението на електроенергия в индустрията, 

нараства и необходимостта от генериране на реактивна мощност в 

ЕСПП, чрез използване на мощни синхронни двигатели (СД). Ако 

броя, на тези генериращи източници (СД) е малък, например 2 – 3 

броя възможностите за оптимизация на потоците от реактивна 

мощност са ограничени, но при по-голям брой е необходима 

оптимизация. 

Затова една от задачите на оптимизация на режимите на работа на 

ЕСПП (ЕЕС) се свежда до рационално генериране, пренос и особено 

ефективно разпределение на реактивна мощност, тъй като 

произволното и разпространение в сложни разклонени вериги  

(схеми) води до значителна загуба на мощност и намаляне на 

напрежението на потребителите, което в крайна сметка намалява 

производителността на работните машини. 

Задачата за оптимизация на работните режими на ЕСПП в 

разглеждания случай се състои в минимизиране на тези загубите, при 

едновременно оптимизиране на необходимата генерирана реактивна 

мощност Q при едновременно автоматично поддържане на 

напрежение на потребителите в зададени граници. Сумарните загуби 

на активна мощност (    на ЕСПП се състоят от загубите от пренос 

на активна и реактивна мощност и загубите в местата на 

потребление. 

   ∑      ∑      

 

   

∑                                        

 

   

 

   

 

където: 

              – загуби на активна мощност обусловени от 

пренос на активни (а) и реактивни (р) мощности в i
-тия

 възел 

на консумиране на енергия; 

       – сумарни загуби на активна мощност в i
-тия

 възел на 

товарите (Т) – например в двигателите. 

Оптимизацията не необхваща преразпределението на потоците на 

активна мощност, затова съставящата на загубите на активна 

мощност        се счита за постоянна. 
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Активните мощности във възлите (точките) на консумация (  ) във 

всеки момент зависят от технологичният процес,  затова при 

миминизиране на сумарните загуби, изменящите се променливи  са 

стойности на реактивна мощност (Qi) във всички генериращи точки и 

напреженията Ui. 

Областите (границите) на Ui се ограничават от допустимите 

отклонения на напрежението, реактивна мощност (Qi) – от 

параметрите на електрообзавеждането  (долна граница на 

устойчивост на  СД, а горната граница-от началната реактивна 

мощност). 

Стойностите на Qi …. Qn, Ui …. Un, съответстващи на минималните 

стойности на „  “ се намират по метода на Лагранж като се отчита, 

че посочените променливи са свързани с допълнителни условия на 

баланса на мощностите: 

 Баланс на активни мощности: 

          ∑     

 

   

 ∑      

 

   

                                     

където: 

 ∑   
 
    – сумарна активна  мощност на генериращите 

източници (централи); 

    – загуби  на активна мощност в ЕСПП; 

 ∑     
 
    – сумарна активна мощност в точките на 

потребление (от товарите). 

 

 Баланс на реактивни мощности: 

          ∑     

 

   

 ∑      

 

   

                                     

където: 

 ∑   
 
    – сумарна реактивна мощност на генериращите 

източници на  ; 

    – загуби  на реактивна мощност в линиите; 

 ∑     
 
    – сумарна реактивна мощност в точките на 

консумация от товарите. 

В уравнения (9.2) и (9.3) е отчетено, че активните и реактивни 

мощности в точките на потребление (консумация) зависят от 

напрежението Ui в тях. 
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Формулата на Лагранж се записва в следният вид: 

                                                         

където:         – неопределени множители на Лагранж. 

Търсените стойности от Qi …. Qn, Ui …. Un се определят с решаване 

на система от (3n + 2) уравнения: 

  

     
               

  

     
  

  

     
             

  

     
  

  

   
               

  

   
  

                                             

W1 = 0,     W2 = 0 

Поради постоянното изменение на режимите на работа ръчното 

решаване на тези уравнение по време на процеса е невъзможно без 

компютърна техника. 

Автоматизацията на процеса за поддържане на оптимален режим на 

работа на ЕСПП се осъществява на три етапа: 

1. Етап: 

Инсталират се технически средства на телемеханиката в цеха или 

подстанцията, чрез които персонала получава информация за P, 

Q, U, с което извършва компютърни изчисления. Получените 

резултати определят необходимото натоварване на източниците 

на реактивна мощност и тези данни се предават по телефона до 

дежурният експлоатационен персонал за изпълнение. 

2. Етап: 

На този етап необходимата информация се подава на компютър 

не ръчно, а автоматично по телемеханичен канал. 

3. Етап: 

На този етап предаването на данните на параметрите на ЕСПП се 

осъществява автоматично (без участието на диспечер). За  

автоматизация на процеса на управление към синхронните 

двигатели се монтират автоматични регулатори на възбуждането. 

Така се осигурява оптимално разпределение на зададената от 

компютъра необходима реактивна мощност, която се генерира от 

синхронните двигатели. 
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Въпрос №10. Оптимизиране на електрическите товари в 

ЕСПП. 

 

Разглежда се оптимизирането на реактивните електрически товари. 

I. Начини за разпределение на реактивна мощност - Q: 

Разпределението на реактивната кондензаторна мощност в 

промишлените предприятия става по три начина: 

1. Индивидуално – КБ (кондензаторните батерии) са до самите 

консуматори (двигатели); 

2. Централно – КБ се намират в Главната понижаваща подстанция 

(ГПП) или Главната разпределителна подстанция (ГРП). Има 

голяма използваемост на КБ, но се очакват по-големи загуби от 

преноса на реактивна мощност; 

3. Смесено компенсиране – КБ са в Цеховите подстанции (ЦП) или в 

табла НН. 

Оптималното разпределение на реактивната мощност е от 

съществено значение за намаляване на загубите на електрическа 

енергия. 

 

II. Оптимизиране на разпределението на общата компенсираща 

мощност (Qк) при съблюдаване на средномесечен фактор на 

мощността (cosφ) 

В промишлените предприятия се съблюдава средномесечният 

фактор на мощността. 

Разглеждаме радиална схема, дадена на фигура 10.1 

ГПП

кабел

Тр

ЦП

Консуматори 

(Двигатели)

КБ 

(за тези Дв.)

rТр,i

qK
(pi  - jqi)

P  - j(Q  - QK)

Фиг. 10.1  
                                           

𝑄𝑘  𝑘 𝑃   𝑡𝑔𝜑    𝑡𝑔𝜑           

Знаем, че:  

където: 

 𝑄𝑘 – необходима обща компенсираща 

мощност; 

 𝑘 – отчита че електромерите са без 

обратен ход; 

 𝑃   – средна активна мощност на 

цялото предприятие. 
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1. Въвежда се критерии на разпределение на Qk на КБ: 

Става по-сложно, ако имаме и СД. 

Критерий:  „минимум приведени годишни разходи – З“. 

2. Целева функция: 

  
 

  
∑     ∫ [          ]

 
      

   

 

 

   

 

където: 

   – цена на електроенергията; 

       – активно съпротивление на клона - i (включва кабела и 

трансформатора); 

    – реактивен товар захранван от същата линия; 

      – инсталирана кондензаторна мощност в края на линията. 

Тази функция е гладка, непрекъсната и изпъкнала. 

3. Ограничения: 

Сума от отделните сумарни кондензаторни батерии. 

∑                      

 

4. Математичен метод за оптимизиране (курс лекции по 

„Индустриални електроснабдителни системи“): 

Решава се с метода на неопределените множители на Лагранж: 

λ – константа на Лагранж,   

   
  

  
                                              

5. Оптимално решение: 

          
      

  
       

Направени допускания: В съставения критерии и целевата 

функция не са включени капиталовложенията (закупуване, монтаж и 

експлоатация на КБ). Не се отчита наличие на СД на територията на 

ПП в целевата функция. 

Заключение: Този метод е подходящ за тези предприятия, при 

които вече има закупени и монтирани КБ и трябва само да се 

преразпределят. 

III. Разпределение на реактивна компенсираща Qk мощност с 

отчитане на загубите на активна мощност в линиите от пренос 

на реактивна енергия: 

Критерии – минимум приведени годишни разходи: 
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  (                   )                     

където: 

    – активни загуби от пренос на реактивна мощност от КБ; 

                – загуби в компенсиращите устройства; 

    – коефициент на амортизация; 

    – нормативен коефициент за ефективност; 

     – капиталовложения за КБ. 

Съществуват следните проблеми, които влияят на точността на 

изпълнение на оптималното решение. 

1) КБ са с дискретни мощности т.е. с някаква стъпка (5, 10 kVAr и 

т.н.).  

2) В капиталните вложения за КБ понякога се включват и стойността 

на шкафове на ККУ, автоматични регулатори на фактора на 

мощността и др. 

За да има разработен адекватен математически модел, той винаги е 

съпроводен с отстъпление от различен характер. 

 

Въпрос №11. Оптимизиране на броя и местоположението на 

електрозахранващите възли (точки) в ЕСПП. 

 

Колко да бъдат разпределителните табла и къде в цеха да се 

монтират и каква зона с консуматори да захранват?  

I. Основни положения: 

Електрозахранващите възли за един цех могат да бъдат: 

 Цехова подстанция (ЦП); 

 Силови разпределителни табла; 

 Магистрали, кабели или шинопроводи. 

Захранващите възли (таблата НН) обикновено се монтират покрай 

стените или по строителните оси на определената кота, което 

означава че най-често две от трите координати са приблизително 

известни и се задават. Третата е височината на таблото.  

Приема се че всички консуматори са зададени със техните 

геометрични и технически параметри и се захранват от отделен 

кабел. 
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II. Формулиране на оптимизационната задача за определяне на 

брой и местоположение на захранващите възли в промишлен 

цех. 

Критерии: приведени годишни разходи. 

Формулира се задача за определяне на броя и местоположението на 

захранващите възли в промишленият цех. 

Целевата функция има следният вид: 

    
     

             
     

                                            

където: 

 Злин. – приведени годишни разходи за линии, [лв/год.]; 

 Зз.в. – приведени годишни разходи за захранващи възли, 

[лв/год.]; 

 Зц.м. – приведени годишни разходи за вътрешноцехова мрежа, 

[лв/год.]. 

 

Може да се предполага, че целевата функция (11.1) е сложна 

нелинейна функция на броя на захранващите възли (т.е. 

променливата) поради това, че Злин. и Зз.в. зависят от: 

 Големината и броя на зоните, електроснабдяване от 

захранващите възли; 

 Електрическите товари в тези области. 

Тази оптимизационна задача няма ограничителни условия и 

следователно целевата функция има глобален минимум. 

От нелинейното програмиране е известно, че намирането на 

минимум на изпъкнала функция на една променлива без 

ограничения става най-ефективно по метода на „златното сечение“. 

За да се приложи този метод е необходимо да се изчислява 

стойността на целевата функция за зададени стойности на 

променливата (брой на възлите). Изчислителните стойности на 

целевата функция се сравняват за да се определи новия намален 

интервал на изменение на променливата, в който се търси минимума. 

Необходимо е разходите за линиите да са минимални. 

     ∑

[
 
 
 
 

∑       

 

   ⏟      
          

      ⏟
         

     ]
 
 
 
  

   

                                             

където: 

 М – зададен брой табла; 
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    – брой консуматори; 

      – дължина на захранващата линия за i
-тия

 консуматор; 

      – приведени годишни разходи за захранващия кабел на 

трансформатора, [лв/m]; 

         – дължина на захранващия кабел на захранващия възел и 

приведени годишни разходи на захранващият възел. 

Дължината на захранващия възел при ортогонален мащаб се 

определя в съответствие и фигура 11.1.  

НАЧАЛО

Задават се: Т, Zтк, Утк, Nтк;  к = 1, 2, …., Т

параметри на консуматорите

Определяне на сечението на захранващия кабел

за всеки консуматор и Bki; 

                         k = 1, 2, …., Т;  i = 1, 2, …..,Nтк

K = 1

Задават се: nminK, nmaxK.

n1 = nminK;      n2 = nmaxK

Изчисляват се:        3n1      и      3n2

З = Злин. + Зз.в. 

 

L = 0,38(n2 - n1);      n3 = n1 + L;      n4 = n2 + L;
Изчисляват се:        3n3      и      3n4

L - 2

3n1  -  3n2

= 0> 0

< 0

3n1  -  3n3

< 0

3n2  -  3n3

< 0

≥ 0 ≥ 0

< 0
3n3  -  3n4

= 0

< 0 > 0

n2  =  n4

3n2  =  3n4

n1  =  n3

3n1  =  3n3

n1  =  n3

n2  =  n4

3n1  =  3n3

3n2  =  3n4

nоптК  =  n1nоптК  =  n2 nоптК  =  n3

К < Т

КРАЙ

К = К + 1
Да

Не 

Фиг. 11.1  
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Намирането на минимума на Рлинии става с решаването на 

оптимизационна задача: 

 Определяне на оптимални зони консуматори, които се 

захранват от възел; 

 Определяне на оптимално местоположение на възлите в тези 

зони „Рлинии = min“ т.е. целевата функция ще бъде минимална 

когато местоположението на захранващите възли се 

оптимизира, а границите между две съседни зони лежи в 

геометричната среда между два съседни възела. 

Това се постига, като се организира сходим интервал (стъпков) 

процес: областите се разделят на произволни зони според броят на 

възлите. 

Определя се оптималното местоположение на захранващия възел за 

всяка зона. 

Проверява се дали това местоположение съвпада с геометричните 

среди между съседните възли. Ако това не е изпълнено се определят 

нови граници в геометричните среди и процесът започва отначало. 

Този сходим итерационен процес завършва когато границите между 

всеки две съседни зони се установяват в геометричните среди с 

някаква предварително зададена точност.  

При решаване на пример на ръка се установява, че броят на 

итерациите не надвишава 4. 

III. Итерационен алгоритъм  

Разглеждаме фигури 11.1 и 11.2. 

Ако к = Т – оптимизацията завършва. В противен случай тя се 

повтаря и се започва отново с к = 2. 

При използването на този алгоритъм (фиг. 11.1) се използва метода 

на „златното сечение“, но при него  има следната особеност: броят 

на захранващите възли може да бъде само цяло число, тази трудност 

се преодолява като при определянето на новите nmin и nmax (брой 

захранващи възли) в поредната итерация се взема в предвид само 

цялата част на произведението от следната формула: 

L = 0,38 (n1 – n2). 

където: 

 n1 и n2 – границите на изменение на захранващите възли в 

последната итерация; 
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 L – стъпка на изменение на променливата в следващата 

итерация – фиг. 11.1. 

На фигура 11.2 е показана блок-схемата на честа на алгоритъма, 

която се отнася за определяне на минималната стойност на 

приведените годишни разходи, при зададени брой захранващи възли. 

Така предложеният алгоритъм е удобен за програмиране и решаване 

с компютърна техника. 

 

НАЧАЛО

Зададен е броят на зоните, разделя се участъка на 

равни зони

За всяка зона се определя електрическия товар, 

сечението за захранващия кабел и 

Bj,      j = 1, 2, ……, X

Намиране на оптималните ξj,      j = 1, 2, ……, X

 di + di+1

2
 - dj / ≤ ξ

Преместват се границите на 

зоните в геометрични среди

i = 1, 2, ……, (X – 1)

 di + di+1

2

Изчисляват се Зл, Ззв, З

КРАЙ

Фиг. 11.2

Да

Не
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Въпрос №12. Оптимално сечение на линии и оптимално 

отклонение на свързване на цеховите трансформатори в 

ЕСПП. 

I. Основни положения: 

Определянето на сеченията на линиите (кабелни, въздушни и 

шинопроводни) в ЕСПП и отклоненията на свързване на цеховите 

трансформатори е съществена задача при проектирането на ЕСПП. 

Тъй като от правилното и решаване зависят както размера на 

капиталовложенията така и икономичната и безаварийна работа. В 

проектантската практика сеченията на линиите се определят по: 

 По технически условия; 

 По икономическа плътност на тока – при този метод може да се 

допусне грешка до 100% тъй като нормените стойности за jикон. 

са дискретни и са определени за твърде големи интервали на 

параметрите, които зависят. Счита се че този метод вече е 

изиграл ролята си. 

Често при избор на сечение на линии НН в ЕСПП решаващо се 

оказва условието допустима загуба на напрежение (ΔUдоп) и 

допустимо отклонение на напрежението.  

Задачата за избор на оптимални сечения на линии в ЕСПП се решава 

комплексно за избор на сечението и отклонение на свързване на 

цехови трансформатори в ЕСПП. За да се формулира тази задача е 

необходимо да е известен диапазонът на изменение на добавката на 

напрежение на трансформаторите при свързване на различни 

отклонения  на първичната страна и при различни първични 

напрежения. Добавката (  ) на мрежов трансформатор може да се 

определи по следната формула: 

   
               

         
    

         

     
          [ ] 

където: 

         – действително приложено първично напрежение, [kV]; 

           – приложено напрежение на първичната страна, [kV]; 

           – нормално вторично напрежение, [kV]; 

       – номинално напрежение на мрежата, [kV]. 

 

За мрежи НН 400/230 V добавката изглежда така: 
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          [ ] 

 

Трансформаторите на ЦП се произвеждат с отклонение на свързване 

на първичното напрежение:                   

В таблици в литературата се дава диапазонът на изменение на 

вторичното напрежение при различно първично. 

От изследване е определен един диапазон на изменение на добавката 

на трансформатора с оглед на получаване на минимална грешка за 

стойността на вторичното напрежение, при променливо първично и 

разни отклонения на свързване на цеховия трансформатор. 

           

Грешката варира в диапазона от           от изменението на 

добавката или от        вторичното напрежение. 

 

II. Формулиране на оптимизационната задача за определяне на 

оптималните сечения и отклонения на свързване на цеховите 

трансформатори. 

Като се разгледа една отворена, разклонена ЕСПП чийто цехови 

трансформатори не се регулират под товар. 

Критерии: минимум на приведени годишни разходи. 

Целевата функция има следния вид: 

  ∑[                 ]

 

   

     

 

                     

 

  ∑[                     ⏟        
              

   (
  

    
 

  
)

⏟        
  

  
     
  

 ]     

 

   

 

 

където: 

   – цена на електроенергията; 

    – загуби на енергия; 

   – сечение. 
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Ограничителни условия: 

1) От силовите консуматори: 

∑         

 

   ⏟        
           

 ∑         

 

   ⏟        
      

            

 ∑        

 

   ⏟      
              

 ∑      

 

   ⏟      
               

         
             

          
     

 

 

където: 

       – допустимо напрежение за възел в ЕСПП; 

 

2) Допустима загуба на напрежение от осветителните товари 

(ос.тов.): 

∑      
   
   

 

   

 ∑       
          

 

 

   

∑      
          

 

 

   

∑       
       

 

 

   

   

 

3) От сечението: 

          

4) От добавката: 

             

 

където: 

 N – брой линии; 

 M – брой възли между ниската страна на трансформатора и 

захранващият източника; 

        – търсена добавка на цеховия трансформатор, %; 

        – минимално допустимо сечение, определено по 

технически условия (без допустимия пад на напрежение за i
-тия

 

(ития) клон). 

Формулираната оптимизационна задача е задача на нелинейното 

програмиране (оптимизиране). Извършват се замествания и задачата 

се привежда към зададена мрежа от възможни значения на 

неизвестните, в тази мрежа се извършва частична линейна 

апроксимация на целевата функция. Задачата се превръща в задача 

на линейното оптимизиране, което позволява тя да се реши със 

стандартна симплекс програма (метод). 
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Въпрос №13. Определяне на оптималния брой на работещите 

трансформатори в ЕСПП. 

При експлоатация на ЕСПП възникват работни режими когато в Главната 

понижаваща подстанция – ГПП (110/10 kV и 220/10 kV) при наличие на 

три и повече трансформатори може да се окаже, че товарът на всеки 

трансформатор е значително по-малък от номиналния. В този случай за 

избягване или намаляване на загубите е целесъобразно да се изключат част 

от трансформаторите, ако това е допустимо от гледна точка на сигурността 

на консуматорите. Товарът на изключените трансформатори се разпределя 

между останалите. 

 

Формира се следната задача:  

В зависимост от товара да се изключват или включват 

трансформатори т.е. да се управляват групи от трансформатори. 

 

К.п.д. на трансформатора: 

  
  

  
 

  

     
 

където: 

 Р2 – отдавана мощност във вторичната мрежа; 

 ΔР – загуби на мощност в трансформатора. 

 

                      

където: 

 Рел – електрически загуби в намотките; 

 Рм – магнитни загуби в магнитопровода; 

           – диелектрични загуби в изолацията. 

 

Загуби в трансформатори: 

                   

                   

където: 

  Рп.х. и  Рк.с. – загуби на празен ход и късо съединение; 

   – натоварване на трансформатора в част от неговата пълна 

номинална мощност (Sн); 
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Алгоритъм на включване и изключване на трансформатори с цел 

намаляване на загубите на активна мощност в подстанция. 

Имаме  три трансформатора (фигура 13.1) 

Т1 Т2 Т3

I

II

III

IV

V

VI

секции

P1, Q1

P2, Q2

P3, Q3

P4, Q4

P5, Q5

P6, Q6

Фиг. 13.1  
Счита се, че секция 3 (III) и 4 (IV) захранват най-отговорните 

потребители поради което трансформатора Т2 от съображения за 

сигурност нетрябва да се изключва. 

По същите съображения в режим на работа трябва да се намират най-

малко два трансформатора. Възможни са три варианта на работа в 

подстанцията. 

1. Работят всички три трансформатора; 

2. Трансформатора Т1 е изключен, работят трансформатори Т2 и Т3. 

Като  Т2 захранва и секции (1) и (2); 

3. Трансформатора Т3  е изключен, работят трансформатори Т1 и Т2. 

Като  Т2 захранва и секции (5) и (6); 

 

Въвеждат се следните обозначения: 

 P1, Q1 – активен и реактивен товар на секция (1) от 

трансформатор 1; 

 P2, Q2 – активен и реактивен товар на секция (2) от 

трансформатор 1; 

 

След това: 

 Трансформатор Т1: 

o ВI – товар на трансформатора Т1 като част от неговата 

номинална мощност (Sн) при работа на секции (1) и (2); 

o ΔPI – загуби на трансформатора Т1. 

 

 Трансформатор Т2: 

o ВII – товар на трансформатора Т2; 

o ΔPII – загуби на трансформатора Т2. 
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 Трансформатор Т3: 

o ВIII – товар на трансформатора Т3; 

o ΔPIII – загуби на трансформатора Т3. 

 

 Трансформатор Т3: 

o ВII,I – товар на трансформатора Т2 при работа на секции 

       , т.е. и на секциите на трансформатор Т1 – (1) и (2); 

o ΔPII,I – загуби на трансформатора в този режим. 

 

 Трансформатор Т2: 

o ВII,III – товар на Т2 на при работа на секции (3) и (4), т.е. и на 

секциите на Т3. 

o ΔPII,III – загуби на трансформатора в този режим 

 

ΔP1, ΔP2, ΔP3 – загуби на активна мощност в случаите че работят: 

 ΔP1 – Т1, Т2 и Т3; 

 ΔP2 –Т2 и Т3; 

 ΔP3 – Т1 и Т2. 

 

Определят се загубите ΔP за трите случай: 

1. Случай – работят Т1, Т2 и Т3: 

 

               
          

                  
           

                     
            

 

   
√       

         
 

    
 

    
√       

         
 

     
 

     
√       
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2. Случай – работят Т2 и Т3, изключен е Т1: 

 

                      
           

 

                     
            

 

      
√             

               
 

     
 

     
√       

         
 

      
 

 

                 

 

 

3. Случай – работят Т1 и Т2, изключен е Т3: 

 

                          
           

 

               
          

 

        
√             

               
 

     
 

   
√       

         
 

    
 

 

                 

 

Извод:  

Оптималният режим се определя с избора на най-малката от 

стойностите на:              . 

На фигура 13.2 е представена структурна блок-схема на програмата 

предназначена за оптимално управление на режимите на работа на 

система от три трансформатори. 
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НАЧАЛО

Въвеждане на изходни данни

иP1 – Р6 Q1 – Q6

Първия трансформатор 

работи ли?

Да

Не

Третия трансформатор 

работи ли?

Да

Не

Изчисление на

ΔPI, ΔPII, ΔPIII, ΔPII,I, ΔPII,III

Изчисление на

ΔPI, ΔPII, ΔPIII, ΔPII,I, ΔPII,III

Изчисление на

ΔPI, ΔPII, ΔPIII, ΔPII,I, ΔPII,III

Изчисление на

ΔP1, ΔP2, ΔP3

Определяне на

ΔPоптимално

Оптимален ли е 

режима?

Да

Не

Съобщение:

Режима е оптимален

Печат.

СТОП

Фиг. 13.2  

 

Въпрос №14. Оптимизация на ЕСПП и приложение на 

„теорията на планиране на експеримента“. 

I. Постановка на задачата, избор на параметри на оптимизация и 

фактори: 

1. Постановка на задачата: 

Задачата се формулира така: 

Изследван обект

(ЕСПП)

С1 С2 Сn

W1

W2

Wm

X1

X2

Xk

Y1 Y2 Yp

Целева функция

фиг. 14.1 
 



Записки ОУЕС – 2011 г 

49 
 

Върху изследвания обект – ЕСПП въздействат: 

1. „n“ неизменящи се фактори – С1, С2, ……., Сn (местоположение 

на подстанция, електрически товари, конфигурация); 

2. „m“ случайни неконтролируеми фактори – W1, W2, …., Wm 

(колебание на напрежението, отклонение на напрежението). 

3. „k“ изменяеми контролируеми фактори – X1, X2, ….., Xk 

(мощност, дължина на линиите, температура на работа, цена на 

електрическата енергия); 

4. Y1, Y2, …., Yp – параметри на оптимизация (целева функция). 

От правилният избор на факторите и параметри на оптимизация 

зависи както характера на математическият модел така и 

възможността за успешно решаване на задачата. Най-често като 

параметър на оптимизацията „целева функция“ и тук се използват 

преведените годишни разходи (З = min). 

2. Параметри – целева функция: 

Те трябва да удовлетворяват следните основни изисквания: 

1) Да характеризират ефективността на изследвания обект; 

2) Да съществува известен способ за изчисление; 

3) По възможност да има икономически характер. 

3. Фактори: 

Основните изисквания към факторите на оптимизация е да бъдат: 

 Възможност за определяне на някакъв фактор извън 

зависимостта от нивата на другите фактори; 

 Нормално функциониране на обекта при реализация на 

съчетание от използваните фактори; 

 Наличие на способ за измерване или изчисляване на всеки 

фактор. 

 

II. Определяне на оптимума на изследвания обект: 

В тази теория на „планиране на екстремума“  търсенето на 

оптимална стойност се реализира с т.нар. „алгоритъм на търсене“ на 

екстремалната стойност (min или max), при което оптимума се 

постига с помощта на целенасочен подбор на няколко точки от 

изследваната област (фактурното пространство) по пътя на стъпково 

(интервално) предвижване към екстремума. За задачите от 

електроснабдяването се използва „Симплекс метода“. Чийто 

алгоритъм се състой в задаване на: 
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 Стъпка (интервал) на изменение по всеки от факторите; 

 Размер на симплекса – разстояние между два негови върха (Δ); 

 Изходна точка от началния симплекс – след някакъв краен брой 

стъпки, симплексът се приближава към оптимума с точност, 

зависеща от неговия размер. 

С помощта на теорията на планиране на експеримента се получава 

математическо описание на изследваната област, като се използват 

две „схеми на планирането:. 

1. Схема: Пълен фактурен експеримент: 

При нея се реализират всички възможни неповтарящи се 

съчетания от фактори.  

2. Схема: Дробен фактурен експеримент: 

Явява се част от първия. 

С помощта на теорията на този метод изследваната ЕСПП взаимност 

от конкретните условия се описва като линеен, квадратичен или друг 

вид полином, т.е. с полином от различна степен. 

Изборът на степента на полинома се избира в заимност от 

изискванията за простота и адекватност на модела. 

 

III. Използване на метода на планиране на експеримента за 

определяне на оптималните напрежения и сечения на линиите в 

ЕСПП. 

Критерии за оптималност: минимум на приведените годишни 

разходи. При решаване на тази задача факторите влияещи на 

целевата функция (З = min) се разделят на три групи: 

1. Група – фактори зададени в проекта и независещи от желанието 

на проектанта: 

 Sн – пълна предавана мощност; 

 l – разстояние между захранващия източник и потребителя 

на енергия от подстанцията до промишленото предприятие; 

 β – цена на електроенергията; 

 Tраб – време на работа през годината. 

Те съответстват на: X1, X2, ….., Xk. 

2. Група – фактори избирани от проектанта, но приемани в дадена 

задача за неизменни: брой линии, места на разположение на 

електрообзавеждането и електроконсуматорите, схема и 
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конфигурация на електрическата мрежа в системата на външната 

ЕСПП и др. 

Те съответстват на: С1, С2, ……., Сn. 

3. Група – фактори определени от проектанта и вариращи, 

изменящи се в разглежданата задача. С оглед получаване на 

оптимално решение на напрежението (U) и сечението (S). 

Целта е разработката на алгоритъм позволяващ при всякакви 

зададени условия (1 група) и при уговорените условия (2 група) да се 

намери Uопт. и  Sопт. съответстващи на минимума на приведените 

годишни разходи. 

Алгоритъмът в задачата се решава на два етапа: 

1. Етап: разработва се алгоритъм, позволяващ изчислението на 

Uопт. и  Sопт., ако всички останали фактори са зададени. Използва 

се симплекс метода. 

2. Етап: получават се следните зависимости: 

                      

                      

За решаването се използва математичен апарат от теорията на 

планиране на експеримента: 

1) Задава се диапазон на изменение на всеки от четирите фактори: 

Х1 → S 

Х2 → l 

Х3 → δ 

Х4 → Траб. 

В разглежданата задача факторите обхващат определени 

предприятия намиращи се на конкретни разстояния от 

захранващия източник. 

2) Съставя се „план“ на експеримента т.е. изчисление, при което се 

работи с тези четири фактора, всеки с по две нива. 

3) Извършват се изчисленията и се определят Uопт. = ? и  Sопт. = ? 

При тези изчисления се определят коефициентите на полиномите, 

оценява се грешката на експеримента и доверителния интервал. 

Като се задават в намерените зависимости различни стойности на 

факторите в границите на разглежданата задача. Във „фактурно 

пространство“ се проследява изменениетото на Uопт. и  Sопт. на 

всички последователни етапи от развитието на ЕСПП и на 

основата от това се приема целесъобразни технически решения. 
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Въпрос №15. Моделиране на ЕСС. 

 

I. Предназначение: 

Управлението на режимите трябва да осигурява както параметрите 

(напрежение и честота) във възловите, точки така и максимална 

икономия. Модела на ЕСПП се използва и усъвършенства въз основа 

на информацията от устройствата за телемеханика и предаване на 

данни. Посредством моделът на ЕСПП (ЕЕС)  могат както да се 

прогнозират някой режими на работа така също и да се установи 

вероятността за възникване на аварийни ситуации.При наличие на 

цифров модел на ЕСПП е възможно да се определят елементите на 

мрежата, да се избере релейна защита и др. 

Текущия режим на работа на ЕСПП се характеризира със съвкупност 

от данни за конфигурацията на електрическата схема, комутационни 

апарати, параметри (Напрежение, Честота, Ток и Мощност) на 

шините в разпределителната уредба, зависещи от съотношението 

между произвежданата и консумираната енергия. На  практика 

модела на текущият режим на ЕСПП се разглежда като математичен 

модел на мрежата, съответстващ на данните от телесигнализация за 

положението на комутационните апарати, а по телеизмерванията - за 

параметрите на мрежата. 

Под математичен модел в общия случай се разбират аналитични, 

графични, таблични и други описания на обекта и процесите. Целта 

на математическото моделиране е описание на реалните процеси с 

математични методи. 

Като първична информация за определяне на основните параметри: 

напрежение и „фазова разлика“ на векторите на напрежение (120°) се 

използват потоците на активна (P) и реактивна (Q) мощност в 

линиите. 

Достатъчната информация, необходима за получаване на достоверен 

модел на текущия режим на работа се осигурява както с: 

1) устройствата с телеизмерване; 

2) ръчно въвеждане на данни от персонала (напрежение на шините в 

подстанцията, номинален фактор на мощността (cosφн), и товар на 

генераторите). 
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II. Принцип на създаване на модел на ЕСПП. 

При анализа на ЕСПП, тя се разглежда в два етапа: 

1. Получаване на математически характеристика и зависимости за 

ЕСПП и нейните елементи и извеждане на уравнение на системата; 

2. Решаване на получените уравнения. 

Този анализ е ефективен само когато има сигурни и достатъчно общи 

методи за математическо описание на тези системи. 

Един от най-разпространените и съвременни методи е основан на 

използване на „теорията на графите“ за получаване на уравнения за 

състоянието на системата, която позволява разработката на общи 

формални методи за описание на ЕСПП независимо от нейната 

сложност. Използването на тази теория позволява независимо 

разглеждане на  геометричните и физични свойства на ЕСПП. 

Геометричните свойства се определят от взаимното разположение на 

елементите, конфигурацията, схемата и др. Те не зависят от 

физическите свойства на елементите. 

За построяване на „графа“ на системата ЕСПП е необходимо да се 

построи заместваща схема на мрежата и тя да се приведе към базови 

условия, за която са в сила следните съотношения: 

 

    
  

  
              (

  

  
)
 

             
  

  
              (

  

  
)
 

 

 

където: 

 I, U, Z, Y – фактически действащи стойности на I, U, Z и Y; 

 Z – съпротивление; 

 Y – проводимост. 

 I', U', Z', Y' – приведени стойности на I, U, Z, Y; 

    – номинална стойност на базовото напрежение. 

С помощта на тези уравнения параметрите на мрежата (I, U, Z, Y) се 

привеждат към базовото напрежение „  “, а след края на 

изчисленията към номиналното напрежение „  “ на съответната 

степен на трансформация. 

В Таблица 1 са дадени формулите за определяне на съпротивленията 

(Х – индуктивни) на елементите на заместващата схема, приведени 

към базисни условия. 
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Таблица 1 

Елемент от ел. 

мрежата 

Графическо 

обозначение 

Заместваща 

схема 
Изчислителна формула 

Двунамотъчен 

трансформатор 

 

х*Т

 

    
    

 

           

 

Тринамотъчен 

трансформатор 

 

х*1

х*2
х*3

 

    
                       

     
 

  
 

       

 

    
                       

     
 

  
 

       

 

    
                       

     
 

  
 

       

 

Двунамотъчен 

трансформатор с 

разцепени намотки 
 

х1

х2х3

 

    
               

     
 

  
 

       

 

        
       

   
 

  
 

       

 
     

 

           

 

Реактор или линия 

 

х*Р

 

      (
  

    

)
 

 

 

Възоснова на изложеното, от схемата на ЕСПП (фигура 15.1) се 

преминава към графа на модела на същата схема (фигура 15.2). 

 
ПС

220/110 kV

220 kV

110 kV

ГПП3

10 kV

110 kV

10 kV

ТЕЦ

110 kV

ГПП1

35 kV

10 kV

РП110 kV

110 kV

ГПП2

10 kV
10 kV

6 kV

фиг. 15.1

 

За моделиране на мрежата се формира информация във вид на 

входни масиви от „върхове“ (възли) и „дъги“ (клони). В качеството 

на входната информация се използват данни за активните и 

реактивните проводимости на всяка дъга.  
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ПС

220/110 kV

т т т

т т

1 2

102

76

5

8

101

103
104

11

105

12

9

ТЕЦ

18 19

106

151

28

16 17

26
152 153

ГПП3

27

13 14

107

108 15

3 4

РП110 kV

10

109 110

24 25

ГПП2 123 124

44

45

ГПП1

46

151 152158157

43

42

41

40

29

131 132

31
133

21

22 23

33
134 154 155 156

38 29

37
36

120 121 122

- 230 kV - 115 kV - 6,3 kV- 37,5 kV - 11,5 kV т - трифазен трансформатор

Граф на системата на електроснабдяване от фигура 15.1фиг. 15.2

 

За въздушни линии се определят R (R = ρ . l) и X с отчитане на 

дължината на проводника. 

Приема се:           за фигура 15.2. По горните формули и 

Таблица 1  получените стойности на съпротивленията се привеждат 

към базовите условия (         ). Активните съпротивления на 

трансформаторите и реакторите се приемат равни на нула, а 

реактивните се определят по Таблица 1. 

По тези данни се изчисляват реалната и имагинерната (В) част на 

комплексната проводимост между възлите в електрическата схема. 

   
 

     
                     

 

     
                

При построяване на графа се отчита следното. Всеки възел и дъга 

(клон) получават номер. В номера на възела първата цифра 

характеризира неговото напрежение, което може да се отклонява в 

нормален режим в определени допустими граници    . 

Възлите с номера: 

 

 101  и 102 имат: U = 230 ± 11,5 kV; 

 от 103  до 110 имат: U = 115 ± 5,5 kV; 

 от 131  до 134 имат: U = 37,5 ± 1,87 kV; 

 от 151  до 158 имат: U = 11,5 ± 0,555 kV; 

 161  и 162 имат: U = 6,3 ± 0,315 kV; 
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Реактивната енергия се предава от възел към възел в произволна 

посока в зависимост от режима на работа. 

Възлите, първите цифри на които съвпадат, могат да обменят 

активна енергия. Потоците на активна мощност протича от възлите с 

малки номера към възлите с големи номера (с изключение на възел 

151 които се отнася към ТЕЦ). Отчитат се аварийните ситуации 

когато се предава от ТЕЦ към ЕЕС, т.е. от възли с номера 105, 106 

към възли 104, 107. Всяка дъга може да се прекъсва, което 

съответства на изключване на линия или трансформатор с 

комутационни апарати. 

 

Въпрос №16. Диспечерско управление на енергоснабдяването 

в промишлените предприятия. 

 

I. Общи сведения: 

Енергийното стопанство на промишленото предприятие включва:  

 Електроснабдяване; 

 Водоснабдяване;  

 Газоснабдяване; 

 Топлоснабдяване; 

 Въздухоснабдяване и др. 

В зависимост от спецификата на предприятието тези различни 

енергетични системи се срещат в различна степен  и са важна 

съставна част. 

Енергоснабдяването (фигура 16.1) се характеризира със следните 

технологични особености: 

1. Тясна взаимовръзка между отделните видове енергоснабдителни 

системи; 

2. Взаимност от външните източници; 

3. Взаимност от собствени източници (ТЕЦ, котелно, компресорно 

и т.н.); 

4. Отделните съоръжения са разположени на значителни 

разстояния едно от друго. 
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п
и

те
й
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п
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о
м

и
ш
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ен

а

Вода 

Е
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я
 

Промишлени 

газови

к
и
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о
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аз
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н
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ст
ен

 в
ъ
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х

Г
о

р
и

в
н

и
 г

аз
о

в
е

го
р

ещ
а 

в
о

д
а

п
ар

а

Топлина 

Технологични процеси

Отпадъчни 

води

Промгаз (от доменни 

пещи, кокс)
Източници ВЕР

Кислородна 

станция

К
о
м

п
р
ес

о
р
 

ГРП, 

ГРУ, 

ГСС

Външно електроснабдяване

Прием на 

вода
Електроснабдяване 

Топливо 
Газ 

(природен)

Течно  

(мазут)

Твърдо  (каменни 

въглища)

ТЕЦПодстанция 

К
о

тл
и

 н
а 

о
тп

ад
н

а 

то
п

л
и

н
а

П
р

еч
и

ст
в
ат

ел
н

а 

ст
ан

ц
и

я
 

Помпени 

станции 2 и 3 

асансьора

Обръщане 

на цикъла

фиг. 16.1  
От изложеното следва, че енергийното стопанство изисква 

централизирана координация на работа, управление и контрол, за 

състоянието на всички енергийни обекти и мрежи. Това се постига с 

внедряване на централизирано диспечерско телемеханизирано 

управление, което осигурява: 

 Централизация на контрола и управлението на работа на 

системите; 

 Повишаване на оперативността; 

 Възможност за установяване на оптимален режим на работа на 

електрообзавеждането и мрежите; 

 Повишаване на сигурността; 

 По-клалифицирано управление; 

 Съкращаване на броя на авариите и ликвидиране на 

последствията; 

 Икономия на енергийни ресурси. 

Системите на електроснабдяване трябва да се съчетават с 

автоматизация на отделни обекти и устройства: 

 Релейна защита; 

 Блокировки; 

 Регулатори; 
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 Автоматични измервателни устройства и др. 

На редица места с начин на диспечерско управление се внедрява и 

телемеханика. 

 

III. Структура и задачи на диспечерското управление. 

В много електроснабдителни предприятия оперативното управление 

се осъществява от диспечерска служба разполагаща с 

телемеханизиран диспечерски пункт. (на фигура 16.2. е даден 

диспечерски пункт). 

 
Фигура 16.2 

 

Диспечерската служба има следните задачи: 

1) Определяне на очакваната консумация на електрическа енергия 

през часовете от денонощието, с оглед рационалното използване 

на енергийните ресурси; 

2) Осигуряване на текущия режим на работа – разпределение на 

товара, включване на необходимите работни агрегати 

(генератори, трансформатори и технически резерв); 

3) Регулиране на някои основни параметри – напрежение и факторът 

на мощност; 

4) Извършване на необходимите оперативни превключвания 

свързани с изменение на режима и при аварии; 

5) Участие в анализи на авариите; 

6) Участие в определяне и планиране последователността и 

времетраенето на ремонт, проверки, реконструкции и изпитания.  

Структурната схема на техническото средство за диспечерско 

централизирано управление на електроснабдяването е дадено на 

фигура 16.3. 
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Диспечерски панел

(табло)
Диспечерски пулт

Телемеханизирано устройство в 

управляващия пункт

1 2 3 4 n
Линии за 

връзка

Управляващ 

пункт

Фиг. 16.3  
На диспечерският панел се представя: 

 Мнемонична схема на контролираните обекти; 

 Превключватели за управление; 

 Сигнални лампи и светлодиоди за възпроизвеждане върху 

панела на състоянието на контролираните обекти; 

 Снопки и бутони за телеизмерване; 

 Апаратура за свързване и др. 

На фигури 16. 4 и 16.5 са представени едностепенна и двустепенна 

схема на централизирано управление на електроснабдяване на 

промишленото предприятие. 

Главен енергетик в промишленото 

предприятие

ПУ захранване

Електроснабдяване

Водоснабдяване 

Газоснабдяване 

Топлофикационно 

снабдяване

Е
н

ер
ги

й
н

и
  

съ
о

р
ъ

ж
ен

и
я
 в

 П
П

Главен диспечер
Група на смени 

(режим)

Оперативна 

диспечерска група

Група телемеханика и 

комуникация

Аварийна 

група

Група за рутинна 

проверка на оборудването

фиг. 16.4  



Записки ОУЕС – 2011 г 

60 
 

 

Главен енергетик в промишленото 

предприятие
Водоснабдяване Електроснабдяване

Топлофикационно 

снабдяване
Газоснабдяване

Централен 

диспечерски 

пункт

ПУ 

електроснаб-

дяване

ПУ

Водоснаб-

дяване

ПУ 

Газоснаб-

дяване

ПУ 

Топлоснаб-

дяване

Оперативна 

диспечерска група 

Група телемеханика и 

комуникация

Цех ВиК

Група на 

смени (режим)

Началник 

диспечерска група

Оперативна 

диспечерска група

Аварийна 

група

Група за рутинна 

проверка на 

оборудването

Цех 

мрежи и 

п/ст

Група на 

смени (режим)

Началник 

диспечерска група

Оперативна 

диспечерска група

Аварийна 

група

Група за рутинна 

проверка на 

оборудването

Цех 

газоснабдяване

Група на 

смени (режим)

Началник 

диспечерска група

Оперативна 

диспечерска група

Аварийна 

група

Група за рутинна 

проверка на 

оборудването

Цех 

топлоснабдяване

Група на 

смени (режим)

Началник 

диспечерска група

Оперативна 

диспечерска група

Аварийна 

група

Група за рутинна 

проверка на 

оборудването

фиг. 16.5  

На фигури: 16.6, 16.7 и 16.8 са показани мнемонични схеми на 

подстанция, а на фигури 16.9 и 16.10 е показана командна зала в ПС. 

П С Т 2

фиг. 16.6
 

ПС

АВ

4 8

НК

фиг. 16.7
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П С Т 2
П С Т 1

фиг. 16.8  
 

 
 

фиг. 16.9 
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фиг. 16.10 

 

 

Въпрос №17. Автоматизирана система за управление на 

ЕСПП (АСУ - Е). 

 

I. Принципи за изграждане на АСУ - Е: 

АСУ на енергетично стопанство включва както решаване на 

организационни въпроси така и непосредствено управление на 

технологичния, процес. 

АСУ-Е е йерархична система от човек и компютър, характеризираща 

се с автономност на влизащите в нея подсистеми имащи 

самостоятелни цели на управление и обща глобална цел, единна за 

цялата управляваща система. 

Като всяка йерархична система АСУ - Е се състои от редица 

подсистеми, намиращи се на различни нива на йерархията и тясно 

свързани помежду си. 
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II. Изследване и изходни данни за ЕСПП като елемент на АСУ - Е. 

1. Разглежда се еднолинейна схема на ЕСПП, ПС – главни, 

разпределителни и др.; 

2. Описват се елементите на схемите и техните параметри: 

 Подстанции – брой и мощност; 

 Линии – сечение, материал, въздушни или кабелни; 

 Консуматори -  вид, брой, мощност, място, категория. 

3. Описват се контролираните събития изискващи вземане на 

решения (таблица 1): 

 Аварии в подстанциите; 

 Заземяване на шини; 

 Неизправности в трансформаторите; 

 Повишаване или понижаване на напрежението на шините; 

 Претоварване на трансформаторите и др. 

Таблица 1 
Контролирано  

събитие, както и 

формулата за 

изчисляване 

Целите  на 

мониторинга 

Контролират 

ли се в 

настоящето 

време 

Желан начин за 

представяне на 

информацията на 

ръководителя 

Необходима  

честота на 

предаване на 

информацията 

Действие  при възникне 

събитие 

1 2 3 4 5 6 

Авария в подстанцията 

(ПС) 

Възстановяване 

на нормалния 
режим 

По отделно 
Осветено  табло на 

дисплея 
При авария 

Отпътуване за ПС, 
изясняване на естеството, 

предприемане на мерки за 

премахване на W. 

Земно съединение на 

шини в ПС 
Същото Същото Същото 

При поява на 

сигнала 

Отпътуване за ПС, откриване 

на земното съединение, 

предупреждаване на 
потребителите, изключване. 

Повреда в 
трансформатора, повреда 

в ПС 

Същото Същото Същото 
При поява на 

неизправност 

Отпътуване за ПС, 

изясняване на естеството и 

откриване на 
неизправността. 

Повишаване или 

понижаване на 
напрежението на шините 

в ПС 

(U  Uн    ) 

Да  се поддържа 
напрежение в 

рамките на 

определени 
граници 

Същото Същото 

Аларма при 

отклонения от 
измерването, ако 

е необходимо. 

Регулиране на напрежението 

Работа на АЧР 

Изясняване на 

причината за 

АЧР 

Не Осветено табло 
При работа на 

АЧР 

Отпътуване за ПС, ако не 

ЧАПВ, подаване захранващо 
напрежение на потребителя, 

след което разрешение в ЕС 

Опасност от пожар в ПС 
Ранно откриване 

на пожара 
Същото Същото При пожар 

Отпътуване за ПС до 
потушаване на пожара. 

Претоварване на 

трансформатора (I>Iном) 

Информация за 

отклонения от 

нормалния 
режим. 

По отделно Същото 
При 

претоварване 

Разтоварване на 
трансформатора до 

допустими предели. 

Сработване на АВР 

Информация за 

изменение на 

режима 

Същото Същото 
При работа на 

АВР 

Отпътуване за ПС, 

изясняване на причините за 
отклонение на работния 

източник 

Отклонение на 

захранващи линии 110 

kV 

Информация за 

изменение на 

режима 

По отделно 
Мнемосхема на 

дисплея 
При отклонение 

При неуспешно АПВ и 

неуспешно рестартиране 
(ръчно), следва проверка на 

линията и предприемане на 

действия за решаване на 
проблема 
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1 2 3 4 5 6 

Отклонение на честотата 

(f  fн    ) 
Същото Не 

Осветено табло, 

дисплей, 

самопускащи 
прибори 

При отклонение 

на честотата 

Изясняване на причините за 
нула информация от 

диспечера на ЕС 

Превишаване на 

инсталирана мощност 

(Р>Ринсталирана) 

Контрол  върху 

консумацията на 

енергия 

Същото 
Дисплей, печат на 

резултати 

При поява на  

сигнал от гледна 

точка на 
максималното 

натоварване на 

ЕЕС. 

Предупреждаване и 

изключване на 

потребителите. 

 

4. Описват се контролируеми параметри в ЕСПП (Таблица 2) – ток, 

мощност (енергия) и напрежение: 

Таблица 2 

Име и единица за измерване 

на контролируеми параметри 

Формула за 

изчисление 

Контролират ли 

се в настоящето 

време 

Желан начин за 

представяне на 

информацията на 

ръководителя 

Необходима  

честота на 

предаване на 

информацията 

Необходима 

точност ,% 

Ток  на входа на секцията за 

доставка линия 6-10 kV, A 
I > Iном На ПС Аналогов прибор При необходимост 2,5 

Ежедневна консумация на 

електроенергия по цехове и 
заводи: 

Активна ΣWa, kW/h 

Реактивна ΣWp, kW/h 

            

 

            

Частично Аналогов прибор 1 път на ден 
1,5 

2,0 

Ежедневна консумация на 

електроенергия по цехове и 

заводи: 
 

Активна ΣWa, kW/h 

            

 
Частично Аналогов прибор 1 път на месец 1,0 

Ежедневна консумация на 
електроенергия по цехове и 

заводи: 

  
Реактивна ΣWp, kW/h 

            Частично Цифров прибор 1 път на месец 1,5 

Сумарна консумация на 

електроенергия за завод: 

Активна ΣWa, kW/h 
Реактивна ΣWp, kW/h 

        

 

        

Не 
Аналогов, цифров 

и самопишещ 

прибор 

При необходимост 

(периоди на 

максимума и 
ограничения) 

2,5 

3 

Напрежителни секции на 

системни шини – 6, 10, 20 и 110 
kV 

U < Uном Частично Аналогов прибор 

При необходимост 

при превключване 
на мрежи 

2 

 

Автоматизацията на управление на ЕСПП трябва да се съчетава с 

автоматизацията на отделни обекти: 

 Дистанционно управление на комутационни апарати (маслени и 

въздушни прекъсвачи); 

 Регулиране на силови трансформатори под товар; 

 АВР, АПВ, автоматично възбуждане та СД. 

 

III. Системен подход на проектиране на АСУ - Е: 

За системна оценка на енергийното стопанство е целесъобразно то да 

се представи във вид на „управляваща“ или „управляема“ система. 

Под „управляема“ система на енергийно стопанство се разбира тази 

част от технологичната система, която непосредствено осъществява 

снабдяването на предприятието (фирмата) с енергия, а така също и 
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някой части на организационната система непосредствено 

експлоатираща техническата система. Към „управляващата“ система 

се отнасят всички елементи на йерархичната организационна 

структура разполагащи с функции за прилагане на решения: от 

главния енергетик до управляващия персонал от първо ниво на 

управление, а така също локални автоматизирани системи 

включващи органи за управление, измерване, регулиране и т.н. 

 

IV. АСУ - Е като подсистема на АСУ - П (П – предприятие): 

АСУ - Е е подсистема на АСУ – П, като в нея влиза в АСУ – П 

информация за ролята на енергетичното стопанство върху 

икономическите показатели на предприятието. Освен това АСУ – Е е 

свързана с районните и местни енергийни фирми, служби и 

съответните министерства. 

На фигура 17.1 е представена структурна схема на АСУ – Е 

изградена по функционален признак (нива).  

АСУ - П

Министерството 

на енергетиката

Районна 

енергосистема

V Ниво

Оптимизация на ЕЕС на 

ПП

IV Ниво

Планиране и отчет

III Ниво

Централизирано 

управление и контрол

II Ниво

Местна автоматизация

I Ниво

Предпазни устройства, 

ръчно управление

фиг. 17.1  

3. Ниво – система за диспечерско управление, която в рамките на   

АСУ – Е е информационно управляваща подсистема; 

Обикновено 4 и 5 ниво  се намират в централния диспечерски пункт. 

 

1. Ниво – ръчно управление; 

2. Ниво – локално автоматично, 

което включва: релейна защита 

(РЗ), автомати за безопасност, 

автоматично включване на резерв 

(АВР), автоматично повторно 

включване (АПВ), местно локално 

измерване на някой важни 

параметри (напрежение, фактор на 

мощността, честота, ток). 

Локалната автоматика широко се 

използва в ПС. При разработката 

на АСУ – Е към 2 ниво има 

повишени изисквания към 

автоматиката за сигурност – 

точност, тъй като от тази 

информация зависи работата на 

всички подсистеми; 
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4. Ниво – то е подсистема за планиране и отчет на цялото енергийно 

стопанство; 

5. Ниво – то е подсистема за оптимално управление и оптимални 

режими на работа. 

 

От АСУ-П постъпва различна информация за плановите показатели 

на техните цехове, която се използва за планиране на енергийните 

ресурси. Обратно от АСУ-Е във АСУ-П влиза информация за ролята 

на енергийното стопанство върху енергийните показатели на ПП. 

Освен това АСУ-П е свързана с регионалните енергийни ПП, служби 

и съответни министерства. 

 

 

 

Въпрос №18. Управление на промишлено 

електропотребление. 

 

I. Общи сведения: 

Предпоставките за въвеждане на управлението на 

електропотребителите са: 

 Прилагане на съвременни тарифи за заплащане на 

електроенергия; 

 Осигуряване на технически средства за измерване и отчитане 

на електропотреблението. 

 

II. Методи за управление на електропотреблението: 

1. По начин на управление: ръчно и автоматично; 

2. По контролирания параметър: време, мощност (енергия) и 

напрежение; 

3. По използване на технологията за връзка:  контролни кабели, 

съществуващи телефонни линии, мрежово телеуправление и 

радиоуправление; 

4. По отношение на обектите на управление: потребители в 

индустрията, в комуналния сектор и в битовия сектор 
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III. Автоматично управление: 

Основна цел е изменението на предварително определени енергийни 

показатели, автоматично да се поддържа в зададени граници. 

Контролируемите енергийни показатели могат да бъдат: 

 Зададен лимит по мощност; 

 Количество потребена енергия за определен период от време; 

 Фактор на мощността и др. 

1. Автоматично управление по време: 

Извършва се чрез часовникови релета. Поради редица 

недостатъци независимо от ниската цена, то не е подходящо за 

включване към автоматизирани системи. 

2. Автоматично управление по параметъра мощност (енергия): 

1) Управление по текущата стойност на мощността: 

На фигура 18.1 е показан принципа на това управление. 

W

tT
0

Wлимит

1
2

3

а
б

б

а

Фиг. 18.1 
 

Регулиращите въздействия (изменения на товара) се приемат 

когато текущата мощност P(t) респективно потребеното 

количество енергия W(t) за интервала от 0 до Т превиши една 

предварително зададена стойност (крива 2).  

Крива 1 представлява действителното електропотребление в 

промишленото предприятие.  

Права 2 е максимално допустимо електропотребление във 

всеки момент от 0 до Т. 

Права 3 е потребление, при което е възможно повторно 

включване на изключени мощности. В точките „а“ става 

изключване на част от товарите за да не стане превишаване на 

зададеният лимит, а в точките „б“ повторно включване на 

изключени мощности.  

Недостатък – многобройни включвания и изключвания, което е 

нежелателно за консуматорите.  
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2) Управление по скоростта на нарастване на потреблението 

(фиг. 18.2): 

W

tT

Wлимит

4
а

а
а

Фиг. 18.2 

2

1

3

 
В този случай управлението на товарите незапочва от нула, а 

от една предварително установена начална точка отчитаща 

неподлежащите на управление товари. Предимство е че по 

този начин се избягват ненужни изключвания в началото на 

периода. С права 4 е показана идеалната скорост на нарастване 

на електропотреблението. 

 

На фигура 18.3 е показан вариант на управление от 2) (горния 

начин). 

W

tT

Wлимит

1

Фиг. 18.3 

4

2

3

а
а

б

б

 

Разликата в този случай е че  правите 2, 3 и 4 се сливат в 

точката на предписания лимит, което позволява да се 

осъществи по точно и фино управление в края на интервала Т 

когато електропотреблението може да бъде критично близко 

да предписания лимит. 
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3) Управление чрез прогнозиране на товара:  

В случая се изчислява прогнозираната стойност на 

електропотребление в края на периода, така, че да не бъде 

надминат предвиденият лимит. 

 

4) Управление чрез непрекъснато интегриране: 

При него периодът на управление (0 – Т) се измества по оста 

на времето с някаква стъпка. Средната мощност (Рср) 

непрекъснато се изчислява със помощта на следната формула: 

    
 

 
∫      

 

 

 

IV. Технически средства за управление: 

Разработват се фирмени системи за управление на 

електропотреблението: 

 EKR – 80 – системи за управление на товарите (стара DDR); 

 СИКУЕТ; 

 DUOMAX - Швейцария; 

 FEH; 

 CEDREC – Англия 

 EDA – Чехия. 

 

V. Технология за връзка между системата за управление и 

управляемите консуматори: 

От електромерите  със съответните импулсни датчици (Wлинии) до 

обектите с консуматорите и  системите за управление. 

Виж точка 2 (Методи за управление на електропотреблението) 

 

Въпрос №19. Тарифи за заплащане и отчитане на 

електропотреблението. 

 

I. Общи положения: 

Основните изисквания при разработването на тарифите са следните: 

 Да отразяват всички разходи свързани с производството, 

преноса и разпределението на електрическата енергията; 

 Да стимулират изравняването на товаровите графици; 
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 Разходите да бъдат еднакви за отделените групи потребители 

независимо от отдалечеността или от генериращите мощности в 

електроцентралите; 

 Да бъдат ясни по своите цели и разбираеми за потребителите; 

При тарифите носител на цената може да бъде: 

 Ангажираната от потребителя електрическа мощност; 

 Количеството потребена енергия; 

 Съчетания от два носителя. 

Ако единичните цени са постоянни се получават основни тарифи без 

граници. 

Ако единичните цени се променят в зависимост от някакъв показател 

(температура, количество енергия и др.), се образуват основни 

тарифи с граници. 

 

II. Основни тарифи без граници: 

1. Мощностна тарифа: 

При нея общата цена е пропорционална на ангажираната от 

потребителя максимална мощност; 

Основен недостатък е че при нея не се отчита динамиката на 

променливите разходи при производство и разпределение на 

енергията. Тарифата има малко приложение. 

2. Електромерна тарифа: 

При нея общата цена е пропорционална на потребената енергия. 

Широко се използва в битовия сектор. 

3. Основно-ценова тарифа: 

При нея общата цена се определя от две компоненти – потребена 

мощност и потребена енергия. Недостатък е, че не се държи сметка 

за периода от време в денонощието, през който се ангажира 

максимална мощност от ЕЕС и не стимулира изравняването на 

товаровия график. 

 

III. Тарифи с граници: 

При тях цената не е постоянна величина, а се изменя скокообразно в 

определени граници: 

 На ангажираната мощност; 

 На количеството потребена енергия; 
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 На периодите от време в денонощието през които се потребява 

енергия.  

1. Електромерна тарифа с граници върху използваемостта на 

потребената енергия: 

При нея цената скокообразно намалява след достигане на 

определено количество потребена енергия. Може да има две или 

повече зони, в които се плаща по различни цени. Тарифата има 

малко приложение 

2. Електромерна тарифа с граници по време: 

При нея електромерната тарифна константа се изменя 

скокообразно в зависимост от периодите на време в денонощието,  

през които се потребява енергия. Основание за това дава 

различната себестойност на енергията през различните часове в 

зависимост от натоварването на електроцентралите в денонощен 

разрез. 

У нас енергията, консумирана в битовия сектор се заплаща по 

двузонна електромерна тарифа:  

o Дневна зона в интервала от        (цена 0,146 ст); 

o Нощна зона в интервала от        (цена 0,093 ст); 

Ако електромерът е еднотарифен, тя се заплаща като дневна. 

За фирмите у нас е въведена тризонна електромерна тарифа. 

Продължителността на зоните е следната: 

 Върхова зона: 

Най-висока цена. 

 Януари, Февруари, Март –         и от        ; 

 Април, Май, Юни, Юли, Август, Септември, Октомври – 

       и от        ; 

  Ноември, Декември –        и от        . 

 

 Нощна зона: 

Най евтина енергия: 

 Януари, Февруари, Март –        ; 

 Април, Май, Юни, Юли, Август, Септември, Октомври – 

от       ; 

 Ноември, Декември – от       . 
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В случай, че употребяваната енергия се измерва с двойнотарифни 

електромери по желание на потребителя, тя се заплаща като 

дневна и върхова или като нощна и върхова. 

В първия случай нощната се включва в дневната, а във втория 

дневната във върховата. 

Ако енергията се отчита от еднотарифни електромери, тя се 

заплаща по основна електромерна тарифа.  

За всички промишлени фирми у нас е въведена тризонна 

електромерна тарифа. Продължителността на зоните на: 

върховата, дневната и нощната енергия в денонощен и годишен 

разрез се задава от НЕК ЕАД (Национална електрическа 

компания  ЕАД). 

Пример за: Тарифи на електроенергия  (Таблица 1) и Действащи 

цени   (Таблица 2). Данните са взети от фирма Е-ОН. 

Тарифи на електроенергия   Таблица 1 

Месеци 
Дневна 

Нощна 
Върхова Обикновена 

януари, февруари и 

март 

8:00-11:00 

18:00-21:00 

6:00-8:00 

11:00-18:00 

21:00-22:00 

22:00-6:00 

април, май, юни, юли, 

август, септември и 

октомври 

8:00-12:00 

20:00-22:00 

7:00-8:00 

12:00-20:00 

22:00-23:00 

23:00-7:00 

ноември и декември 
8:00-11:00 

18:00-21:00 

6:00-8:00 

11:00-18:00 

21:00-22:00 

22:00-6:00 

 
Действащи цени   Таблица 2 

Начин на 

измерване 

Зони в 

денонощието 

Цена лв./кВтч 

Ниво на напрежение 

ВН СН HH 

С три скали 

върхова 0,122 0,13734 0,16405 

дневна 0,076 0,08050 0,08050 

нощна 0,046 0,02671 0,01908 

С две скали 
дневна 0,098 0,10301 0,10682 

нощна 0,046 0,02671 0,02289 

С една скала  0,093 0,09614 0,09614 

 

 

3. Основно ценова тарифа с граници: 

При нея потреблението на енергия, както и при основната ценова 

тарифа без граници, се заплаща по две компоненти – ангажирана 

мощност и потребявана енергия. Характерна особеност тук е, че 

както цената на ангажираната мощност, така и цената на 

потребяваната енергия могат да се изменят скокообразно. 
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Границите на различните зони могат да се изменят в зависимост от 

използваемостта на потребяваната енергия. 

Друга разновидност на тази тарифа е с граници по време и т.н. 

 

ИЗВОДИ: 

1) Най-добри резултати по отношение на рационалното използване 

на енергията и използване на товарови графици се постига чрез 

използване на основно-ценова тарифа с граници по време. 

2) Характерна тенденция е, че максималната мощност, използвана 

за заплащане на потреблението, се измерва и контролира за       

по-малки интервали: 30 и 35 минути. 

 

IV. Формиране на цената на битови потребители (фирма Е-ОН 

България): 

Производители + Национална 

електрическа компания ЕАД

Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО)

Национална електрическа компания ЕАД

НЕК ЕАД + ВЕИ

НЕК ЕАД + ТЕЦ

0,09635 

лв./кВтч

Е.ОН България Мрежи АД

Е.ОН България Мрежи АД

Е.ОН България Продажби АД Е
.О

Н
 Б

ъ
л

г
а

р
и

я

0,04064 

лв./кВтч

Данък 0,02740 

лв./кВтч

Участници на пазара Цена в 

лв./кВтч

Дял

(%)

Закупена електроенергия

от НЕК и производителите  0,07260 (44,2%)

Достъп ВН (високо напрежение) 0,00889 (5,4%)
Пренос ВН (високо напрежение) 0,00964 (5,9%)
Зелена енергия

1

0,00303 (1,8%)
Комбинирано производство

2

0,00219 (1,3%)

Достъп НН (ниско напрежение) 0,00826 (5,0%)

Пренос НН (ниско напрежение) 0,03518 (21,4%)

Снабдяване
3 

- 0,00280 (- 1,7%)

Данък добавена стойност (ДДС) 0,02740 (16,7%)

Акциз за ел. енергия по закон

 за ЗАДС
0,00000 (0,0%)

= 0,16439 (100%)Средна цена за краен битов потребител*

*Тази цена е осреднена спрямо закупените количества от НЕК и производители. Тя е променлива (дневна и/или нощна тарифа) и представлява 

сбор от отделните й елементи, с включено ДДС.

 
1
Зелена енергия – това е енергия, генерирана от възобновяемите 

енергийни източници (ВЕИ) като вятър, слънце, вода и други. 
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Производството на такъв тип енергия изисква изграждане  и 

поддържането на по-къпи съоръжения, в сравнение с 

конвенционалните източници (АЕЦ, ТЕЦ и др.). От 1.07.2009г. 

ДКЕВР въвежда цена „зелена енергия“, която всеки потребител 

заплаща, за да насърчава производството на по-чиста енергия. 
2
Високоефективно комбинирано производство - Когенерация) – това 

е процес на комбинирано производства на електрическа и топлинна 

енергия от една централа. Това води до по-висока ефективност на 

използване на горивата, спестяване на парникови емисии и по-малки 

замърсявания на околната среда. От 1.07.2010г. ДКЕВР утвърждава 

цена за комбинирано производство, която всеки потребител  на 

електроенергия в България заплаща. 
3
Снабдаване – отрицателната стойност е резултат от по-високата 

цена на закупуване на електроенергия спрямо по-ниската продажна 

цена за битови клиенти на Е.ОН България Продажби АД. Тези загуби 

за дружеството се компенсират с приходите от бизнес клиенти, т.нар. 

кръстосано субсидиране. 

 

 

Въпрос №20. Енергийни баланси на промишлените 

предприятия. 

I. Общи сведения: 

Съвкупността от балансите за отделните видове енергия, горива и 

енергоносители, се нарича „гориво – енергиен баланс“. 

Енергоносителите са твърди, течни и газообразни горива, пара, 

гореща вода и кондензат, горещи газове, сгъстен въздух, вода под 

налягане, ацетилен и кислород. 

НЕК, ЕСО + производители 

ДДС 

Е.ОН България 
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Видовете енергии в ПП са: химична, топлинна, механична, 

електрическа, светлинна и слънчева. 

Те се съставят на базата на опитен и изчислителен способ. 

Енергийните баланси трябва да отразяват вътрешнозаводското 

технологично разпределение и производствено териториално 

потребление на енергоносителите. 

Те се разработват по цехове, участъци и дори за отделни мощни 

агрегати и съоръжения. 

 

II. Форми за съставяне на енергийните баланси: 

Енергийните баланси се разработват в специални типове форми, 

които дават възможност за съпоставяне и обобщаване на 

информацията представена в концентриран вид. 

Те се разработват в две форми: 

 Работна; 

 Синтезирана. 

1. Работна форма: 

В нея енергичните баланси се разработват по производствено-

териториален и целеви признак. 

В нея се отразява вътрешния оборот на енергията между 

различните енергосистеми, включително използването на 

„вторичните енергийни ресурси“ и енергията за собствени нужди. 

Построените под тази форма баланси се използват за планиране и 

отчитане на приходите и разходите на енергия във фирмата. 

Работната форма на енергийните баланси се развива във 

вертикално и хоризонтално направление. 

Във вертикален разрез работната форма включва следните 6 

разреза: 

1) Разрез – постъпило отвън; 

2) Разрез – генериращи и преобразуващи инсталации (заводска 

ТЕЦ, котелно, бойлерно, компресорно, газгенераторно); 

3) Разрез – производствени потребители, силови 

(металорежещи машини) и технологични (пещи, вани и др.); 

4) Разрез – непроизводствени потребители: разходи за 

отопление, осветление, комунално битови нужди; 

5) Разрез – отпуснато на вън – към ЕЕС, към други 

предприятия и т.н.; 
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6) Разрез – общи заводски загуби.  

В хоризонтален разрез в работната форма се балансира 

вътрешният оборот на енергоносителите от един във друг вид 

енергия. 

2. Синтезирана форма на енергийните баланси: 

Предназначението и е да даде обобщена преценка за 

рационалното използване на енергоносителите във фирмата. 

Това налага позициите на енергийните баланси да се групират по 

икономически и целеви признак. Структурата на разходната част 

на баланса в синтезирана форма се състои от две основни части: 

 Полезна енергия; 

 Загуби на енергия. 

Позициите на прихода и разхода се развиват във вертикално 

направление. Приходната част се формира от раздел 1 „постъпило 

отвън“ на работната форма. 

Разходната част е структурирана в 4 раздела: 

1) Раздел – полезно използвана – включва цялата полезно 

използвана енергия; 

2) Раздел – отпуснато навън; 

3) Раздел – загуби в цеховете; 

4) Раздел – общозаводски загуби. 

 

III. Електроенергийни баланси в промишлено предприятие: 

Баланса на електроенергията е съставна част но енергийния баланс, 

но той има и някои особености, породени от характера на 

електроенергията. Първо тя не може да се складира, тъй като 

момента на производство съвпада с момента на потребление. Второ -

необходимо е да се балансира моментното производство и 

потребление, т.е. на балансиране подлежат и електрическите 

мощности. 

Извършва се баланс по активна и реактивна енергия като разхода на 

реактивна енергия се балансира с производството на собствените 

компенсиращи съоръжения (кондензаторни батерии, синхронни 

двигатели и синхронни компенсатори) и евентуален внос от 

електроенергийната система. 
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Електропотреблението на фирмите се изменя във времето, което 

налага електроенергийните баланси да се разработват по смени, 

денонощия, месеци или за година. 

Главна цел на електроенергийните баланси е определяне степента на 

полезно електропотребление, рационализиране на 

електрозахранването, контрол и планиране на електроенергийните 

потребности. 

Баланса на електроенергия (активна и реактивна) включва: 

1) Приходна част – електроенергия, произведена от собствена 

ТЕЦ, синхронни компенсатори, КБ, електроенергия от ЕЕС; 

2) Разходна част – технологично електропотребление, 

спомагателно електропотребление на цехове  (празен ход, 

загуби в цеховите мрежи и подстанции) и предприятието (в 

заводски мрежи, осветление на района, общо заводски 

непроизводствени потребители, столове, управленски 

административни сгради и др.), електроенергия за собствени 

нужди в заводска ТЕЦ, отдадена електроенергия в ЕЕС. 

За разработването на електроенергийния баланс на агрегати, цехове 

и цели предприятия е необходимо наличие на достатъчно и 

подходящо разположени електроизмервателни уреди – електромери, 

амперметри, волтметри, ватметри, ТТ, програмируеми енергийни 

кондензатори.    

Разработват се следните електроенергийни баланси: 

 Агрегатни; 

 Цехови; 

 Общозаводски. 

 

Въпрос №21. Електроенергетиката н България. 

I. Структура на инсталираните мощности в електро енергетиката 

на България: 

Електроенергетиката е стратегически отрасъл, който е решаващ за 

икономическото развитие на всяка страна. В значителна степен тя 

определя технологичното ниво на индустрията, селското стопанство, 

транспорта и благосъстоянието на жителите в държавата. 

Оптималната и стабилна работа на енергийния комплекс гарантира 

нормално функциониране на живота в една държава. Развитието на 
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енергийния отрасъл е свързано със значителни инвестиции, голямо 

потребление на първични енергийни ресурси и сложна организация и 

управление на енергийната система. 

1. Инсталирани мощности: 

Инсталирани мощности в България – Таблица 1 

Енергийни мощности, MW Относителен дял, % 

ТЕЦ 6 556 51,7 % 

АЕЦ - Козлодуй 3 760 (6 блока) 29,7 % 

ВЕЦ 1 920 15,2 % 

ВяЕЦ 500 4% 

ПАВЕЦ 432 3,4 % 

 

Забележка!!!!! 

Данните за АЕЦ – Козлодуй са преди спирането на 1 и 2 блок. В 

момента инсталираната мощност е: 

АЕЦ = 3760 MW - 4 х 440 MW = 2000 MW от 5
-ти

 и 6
-ти

 блок 

 
Фиг.21.1 Инсталирани електрогенериращи мощности в България, % 

 

2. Най – големи електрически централи: 

1) АЕЦ „Козлодуй“ – 2000 MW; 

2) ТЕЦ „Марица – изток 2“ – 1320 MW; 

3) ТЕЦ „Варна“ – 1260 MW; 

4) ТЕЦ „Бобов дол“ – 570 MW; 

5) ТЕЦ „Русе“ – 400 MW; 

6) ВЕЦ „Белмекен“ – 375 MW; 

7) ВЕЦ „Сестримо“ – 240 MW; 

8) ВЕЦ „Антон“ – 160 MW; 

9) ВЕЦ „Пещера“ – 125 MW; 

10) ВЕЦ „Момина клисура“ – 120 MW 

11) ВЕЦ „ Кърджали“ и ВЕЦ „Ивайловград“ – 110 MW. 

ТЕЦ - 51,7 % 

АЕЦ - 29,7 % (6 блока) 

ПАВЕЦ - 3,4 % 

ВЕЦ - 15,2 % 

ВяЕЦ - 4 % 
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От сумарната инсталирана мощност 12600 MW НЕК (Национална 

Електрическа Компания) притежава 88% от инсталираните 

мощности, а останалите 1600 MW са в заводски и топлофикационни 

ТЕЦ (2004 г.). 

 
 

Фиг. 21.2 Електропреносна мрежа на Република България 

 

България е силно зависима от вноса на енергийни ресурси и внася 

70% от първичните енергийни ресурси. 

Само 35% от внесените енергийни ресурси влизат в 

електроенергетиката. 

 

3. Енергийна мрежа: 

Енергийната мрежа (електропреносната мрежа) в страната е 

собственост на НЕК ЕАД (Национална Електрическа Компания). 

Общата дължина на електропреносната мрежа е 15 210 км. 

 Електропроводни линии (въздушни електропроводи):  

1) 750 KV – обща дължина: 85 км; 

2) 400 KV – обща дължина: 2451 км; 

3) 220 KV – обща дължина: 2805 км; 

4) 110 KV – обща дължина: 9954 км; 

 Електрически подстанции (трансформаторни подстанции) – 294 

броя. От които: 

1) 750 KV – 1 брой, край Толбухин; 

2) 400 KV – 14 броя; 

3) 220 KV – 16 броя; 

4) 110 KV – 263 броя; 
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На фигура 21.3 е показана структурата на електропроизводството, а 

на фигура 21.4 брутно електропотребление: 

 
Фиг. 21.3 Структура на електропроизводството през 2002г. 

 

IV. Електро потребление в България: 

Последните 15 години (Таблица 2 и фигури 21.4 и 21.4) брутното 

електропотребление на един жител през 1989г. е 5490 kWh, а през 

2003година е 4576 kWh т.е. намалява с 17%. 

Годишното електропотребление за страната намалява от 48 589 GWh 

(1989 г.) на 36 519 GWh (2003 г.) – т.е. с 25%. 

 

Брутно електропотребление – Таблица 2 

Година 
Електропотребление Максимален товар 

GWh MW 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2002 

2003 

48 589 

45 905 

41 077 

38 274 

38 064  

38 292 

41 954 

41 994 

39 362 

38 064 

36 463 

36 225 

35 500 

36 519 

8 332 

8 111 

7 489 

7 193 

7 143 

7 040 

7 522 

7 923 

7 232 

7 257 

6 923 

7 068 

6 768 

6 717 

 

АЕЦ ТЕЦ ТФЕЦ 3ТЕЦ ВЕЦ 

47,3 %      34,0%             5,1%              7,2%              6,4% 
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На фигура 21.5 е дадена структурата на електропотреблението 

(2002г.) – промишленост 45%, бит 42,5%  и обществени сгради 13%. 

 
Фиг. 21.5 Структура на електропотреблението през 2002 година 

V. Енергийна реформа: 

1. Цена на електрическа енергия за страните от Европейския 

съюз: 

Таблица 3 

Държава 

Средна цена на енергия към краен потребител  Евро/MWh – 2001г 

Големи потребители 
Домакинства, малки потребители и 

търговци 

Белгия  68 120 

Дания 56 68 

Швеция 34 52 

Франция 51 87 

Германия 61 122 

Гърция 54 76 

Холандия 62 94 

Англия 58 91 

 

Цена на електрическа енергия от АЕЦ – Козлодуй – 45 лв/kWh; 

Цена на електрическа енергия от Мини Марица – Изток 2 – 55   

60 лв/kWh; 

Очаквана цена от АЕЦ – Белене - 100 лв/kWh. 

 

0
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40000

50000

1989 г 1991 г. 1993 г. 1995 г. 1997 г. 1999 г. 
2002 г. 

48589 

41077 
38064 

41954 
39362 

36463 36519 

Промишленост - 44,8% 

Обществени сгради - 12,7% 

Бит - 42,5% 

Фиг. 21.4 Брутно електропотребление 
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2. Приватизация на електроразпределителните дружества в 

България: 

Тя започва през 2004 година. В момента собственици на 

елементите на електроразпределителната мрежа са: 

 EVN (ЕРП Пловдив, ЕРП Стара Загора), E-ON (ЕРП Варна, ЕРП 

Горна Оряховица), CEZ (ЕРП Столично, ЕРП София-окръг, ЕРП 

Плевен); 

 “НЕК” ЕАД; 

 трети лица, инвестирали в изграждането или придобили при 

приватизацията елементи от електроразпределителната мрежа; 

 елементи с неизяснена собственост. 

На фиг. 21.6 е показана електроенергийната система на България. 

Виждат са всички електропроводи и захранващи линии на 400, 220 

и 110 kV, които се намират на територията на Република България. 

Също така на фигурата се виждат всички ТЕЦ, ВЕЦ и АЕЦ-а, 

който има в България, които съответно са показани в легендата с 

различна картинка. На фигурата също се виждат трите компании, 

които държат електроразпределението в нашата страна, те са EVN, 

CEZ и E-ON. На фигурата са показани и по главните подстанции, 

те са обозначени с кръгчета. Може да се видят обособените 

територии и региони, които се заемат от трите компании в нашата 

страна. На фигурата са дадени и електропроводите, които са 

планувани и в най-скоро време ще могат да бъдат изпълнени. Те са 

обозначени с пунктирана червена линия. Тук много ясно се виждат 

ТЕЦ-те, ВЕЦ-те и подстанциите, които компаниите притежават. 

 Връзки на електропреносната мрежа на Република България с 

електропреносните мрежи  на съседни страни 
Таблица. 4 

Страна Подстанции 
Напрежение 

kV 

Линии 

броя 
Дължина km Сечение мм2 

Румъния  АЕЦ Козлодуй (BG) - Цинцарене (RO)  400 2 115.7 (14)* 2ACO 500 

Румъния  Варна (BG) -Исакча (RO)  400 1 235.4 (85)* 5АСО 300 

Румъния  Добруджа (BG) - Исакча (RO)  400 1 230.6 (80.3)* 3АСО 400 

Турция  ТЕЦ Марица Изток 3 (BG) - Бабаески (TR)  400 1 136.6 (59.5)* 2ACO 500 

Турция  ТЕЦ Марица Изток 3 (BG) -ГЕЦ Хамидабад (TR)  400 1 150 (59)* 3АСО 400 

Гърция  Благоевград (BG) - Солун (GR)  400 1 174.7 (72.7)* 2AC 500 

Македония  Петрич (BG) - Сушица (MK)  110 1 49.3 (21.5)* АСО 400 

Македония  Скакавица (BG) - Крива паланка (MK)  110 1 12.7 (5.3)* АСО 400 

Македония  Червена могила (BG) - Щип (MK)  400 1 150 (80)* 2 АСО 500 

Сърбия  София Запад (BG) - Ниш (SER)  400 1 122.6 (37)* 2AСO 500 

Сърбия  Брезник (BG) - Върла (SER)  110 1 64.1 (41.1)* АС 185 

(...)* - Дължина на участъка на територията на Република България 
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фиг. 21.6 Електроенергийна система на България 

Таблица 5 

Електроразпреде- 

лително 

предприятие 

Брой 

потребители 

Брой 

трансформатори 

Мрежа Ср.Н, km Мрежа Н.Н, km 

Нов 

собственик 

Окончателна 

офертна цена 
Въздушни 

ел. проводи 

Подземни 

Кабелни 

Въздушни 

ел. 

проводи 

Подземни 

Кабелни 

ЕРП Столично 

ЕРП София област 
ЕРП Плевен 

1 891 163 18 045 16 850,1 5 844,8 23 999,3 8 169,1 
CEZ 

Чехия 
281 500 000 

ЕРП Варна 

ЕРП Горна 
Оряховица 

1 137 649 12 345 15 006 3 124,1 16 730,1 6 482,4 
E-ON 

Германия  
140 700 00 

ЕРП Пловдив 

ЕРП Стара Загора 
1 495 606 13 866 19 729 4 978 22 684 9 284 

EVN 

Австрия  
271 000 000 

ОБЩО 4 524 418 44 255 51 585,1 13 964,9 63 413,4 23 935,5 3 693 200 000 

 

VI. Енергийна ефективност и брутен вътрешен продукт (БВП): 

За България БВП той е около 70 милиарда лева. На фигура 21.7 е 

показана графика на Енергоемкостта на БВП. 

 
Фиг. 21.7 

Извод: В България за 1-ца производство се употребява 3   4 пъти повече 

енергия. 
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Въпрос №22. Технико – икономическо определяне на 

икономията не електрическа енергия в ЕСПП. 

 

 

I. Методи за технико – икономическа оценка на ефективността в 

електрическите уредби: 

1. Опростен метод на срока на изкупуване     : 

При него се сравняват два варианта 1 и 2 с първоначални 

капиталовложения съответно К1 и К2, и експлоатационни разходи 

С1 и С2, като се изчислява срока на откупуването, които е: 

     
     

     
 

Недостатък: не се отчита олихвяването, инвестиции, 

дисконтирането на годишната печалба. 

 

2. Сравняване на общите разходи в рамките на „живота на 

съоръжението“: 

Този метод дава по добра оценка на икономическата ефективност  

на сравняваните варианти, тъй като в метод 1 се отчитат само 

началните капиталовложения и годишните експлоатационни 

разходи. 

 

3. Усъвършенстван метод за срока на изкупуване: 

При него се отчита олихвяването и стойността на 

капиталовложенията, различните срокове на олихвяването и 

стойността на заплащане на експлоатационните разходи. Като се 

вземе в предвид сложната лихва, увеличението на първоначалните 

капиталовложения „К“ след „n“ месеца се пресмята по формулата. 

    (  
  

   
)
 

 

където: 

    – месечния лихвен процент. 

 

4. Сегашна стойност (Present Value – PV): 

Направените капиталовложения днес ще се обезценят, ако не 

бъдат вложени в банка поради загуба на лихвите. 
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Количествено обезценяването (дисконтирането) за „n“ години се 

пресмята с дисконтиращия фактор. 

  
 

(  
 

   )
  

където: 

   – годишен лихвен процент. 

Ако ежегодно се правят инвестиции, дисконтирането се определя 

с комулативния дисконтиращ фактор: 

  
  (  

 
   )

  

 
   

 

Ако две проектни решения имат различни експлоатационни 

разходи C1 > C2, годишните спестявания при реализация на 

втория вариант след 5 години няма да бъдат равни на петкратните 

годишни спестявания. Те трябва да бъдат дисконтирани 

(обезценени) с комулативния дисконтиращ фактор „С“. 

По този начин се получава реалната стойност на спестяването за 

началния момент т.е. „сегашната стойност“ на годишните 

спестявания. 

                              

 

5. Нетна сегашна стойност (Net present value – NPV): 

NPV на инвестицията е сегашната стойност (  ) на годишните 

спестявания, които ще бъдат осъществени чрез това инвестиране 

редуцирано с първоначалните капиталовложения. 

         

Обикновено NPV се изчислява за 5 години. 

 

6. Вътрешен лихвен процент на възвръщане – IRR (Internal rate of 

return): 

IRR е този лихвен процент „p“, който за определен срок 

(обикновено 5 години) редуцира до нула нетната сегашна 

стойност (   ). Следователно „р“  се пресмята по формулата: 

                                    

 

7. Метод на приведените годишни разходи: 
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    – в енергетиката е 0,10   0,15; 

                           − 0,15 

 

 

II. Определяне на очакваната икономия на електроенергия и 

намаляване на загубите: 

1. Електрически мрежи за вътрешно и външно 

електроснабдяване – загубите в линиите са: 

                 
        ⏟  

    

      

                             

              
 

 
      

където: 

     – коефициент за отчитане на съпротивленията на 

преходните контакти от полагане на кабелите; 

   – брой на фазите; 

   – сечение, mm
2
; 

   – дължина, m; 

   – специфично съпротивление. 

 

2. Преминаване на електрическата мрежа по ново повишено 

напрежение (пример: 3, 6, 10 на 20 kV): 

             (
  

 

  
 

  
 

  
)    

         

където: 

    – икономия на електроенергия от преминаването на     

по-високо напрежение; 

 I1 и I2 – средна стойност на тока: 

 I1 – при НН; 

 I2 – при ВН. 

   – време на експлоатация; 

    и   – сечения на проводника съответно при НН и ВН 

(СрН). 

             
 

 
   



Записки ОУЕС – 2011 г 

87 
 

 

3. Трансформатори – загуба на енергия при трансформатори. 

       (            
                )   

   

където: 

    – общ брой часове на свързване на трансформатора към 

мрежата; 

    – коефициент на формата; 

   
      

   
 

          

                                       ; 

     – среден ток на товара; 

      – общ брой часове на работа под товар; 

   – коефициент на натоварване на трансформатора. 

  
         

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Записки ОУЕС – 2011 г 

88 
 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО 

КАТЕДРА „ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРОБЗАВЕЖДАНЕ“ 

ВЪПРОСНИК 

по „Оптимизация и управление на електроснабдителната система на 

промишлените предприятия“ 

 

за специалност „Електроенергетика и Електрообзавеждане“, 

1 курс, ОКС“Магистър“ 

 

 

1. Системен анализ на електроснабдителната система на промишлените предприятия; 

2. Основни принципи и етапи на проектирането на ЕСПП; 

3. Рационализиране на проектирането на ЕСПП; 

4. Алгоритмизация и използване на компютърна техника за изследване на ЕСПП; 

5. Етапи на оптимизацията на ЕСПП; 

6. Приложение на методите на математическото програмиране. Симплекс метод; 

7. Оптимизиране на електрозахранването и конфигурацията на ЕСПП; 

8. Оптимално ниво на сигурност на работата на ЕСПП; 

9. Оптимизация на разпределението на реактивната мощност в електроснабдителната 

система; 

10. Оптимизиране на електрическите товари в ЕСПП; 

11. Оптимизиране на броя и местоположението на електрозахранващите възли (точки) 

в ЕСПП; 

12. Оптимално сечение на линии и оптимално отклонение на свързване на цеховите 

трансформатори в ЕСПП; 

13. Определяне на оптималния брой на работещите трансформатори в ЕСПП; 

14. Оптимизация на ЕСПП и приложение на теорията на планиране на експеримента; 

15. Моделиране на ЕСС; 

16. Диспечерско управление на енергоснабдяването в промишлените предприятия; 

17. Автоматизирана система за управление на ЕСПП; 

18. Управление на промишлено електропотребление; 

19. Тарифи за заплащане и отчитане на електропотреблението; 

20. Енергийни баланси на промишлените предприятия; 

21. Електроенергетиката в България; 

22. Технико – икономическо определяне на икономията не електрическа енергия в 

ЕСПП. 

  

 


