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АНОТАЦИЯ 
 

Дисциплината “Електрически машини” е основен курс за специалностите от направления 

5.2. Електротехника, електроника автоматика. Курсът “Електроснабдяване” има за задача да 

запознае студентите с принципите за изграждане на електроснабдителните системи на 

индустриалните предприятия и битовата сфера. 

Разгледани са съставните елементи на електроснабдителната система и методите за 

пресмятане на техните параметри. Разглеждат се експлоатационните режими и изискванията за 

качеството и сигурността на електроснабдяването. 

В семинарните и лабораторни упражнения се обръща особено внимание на 

експлоатационните характеристики и оразмеряването и симулацията на електроснабдителни 

мрежи. 

Курсът се базира на знанията, получени в предхождащите курсове по „Електротехника” 

“Измерване в електотехниката и електрониката” „Токозахранващи устройства ”, “Електрически 

машини“ и др. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основна цел на дисциплината е да формира знания и умения за избор, проектиране, 

компютърно изследване и анализ на електроснабдителни мрежи и системи. 

В края на обучението си по дисциплината  “ Електроснабдяване ” студентът ще : 

-придобива знания за методите за проектиране на електроснабдителни мрежи и системи; 

-може да използва съвременни програмни продукти за симулация и анализ на 

електроснабдителни мрежи и системи. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината е специализираща за специалността и изисква предварително изучаване на 

материала по дисциплините: по „Електротехника” “Измерване в електротехниката и електрониката” 

„Токозахранващи устройства ” , “Електрически машини“ , „Електрически апарати” и др. 

Дисциплината осигурява окончателни знания по определен раздел от електротехниката. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 
Тема 1. Общи сведения за електрически товари. Товарови графици- предназначение и 

квалификация. Показатели на товаровите графици. Видове товарови графици според разхода на 

електрическа енергия. 

Тема 2. Общи сведения на схеми на електроснабдителни системи. Схеми на външна 

електроснабдителна система на промишлено предприятие. Схеми на вътрешна 

електроснабдителна система на промишлено предприятие. Разпределителни мрежи за ниско 

напрежение. Електрическа мрежа на осветителна уредба. 

Тема 3. Изчисляване и защита на електрически мрежи ниско напрежение. Определяне на 

сечението на шини и кабели за ниско напрежение за силови консуматори и осветителни уредби. 

Защита на електрически мрежи- стопяеми предпазители и автоматични прекъсвачи. 

Тема 4. Избор и местоположение на захранващите подстанции. Общи положения и 

картограма на товарите. Определяне на условния център и зоната на разсейване на 

електрическите товари. Определяне на местоположението на главната понижаваща подстанция 

(ГПП ) и главната разпределителна подстанция (ГРП ). 

Тема 5. Определяне броя и мощността на силовите трансформатори. Общи сведения за 

параметрите и характеристики на силовите трансформатори. Определяне мощността на 

трансформаторите. 

Тема 6. Избор на оптимално напрежение за захранване на индустриални предприятия. Общи 

положения. Аналитични методи за определяне на оптимално напрежение. 

Тема 7. Избор на сечението на проводниците и кабелите за високо напрежение. Обши 

положения. Избор на сечението на проводниците и кабелите по нагряване, пад на напрежение и 

икономически съображения. 

Тема 8. Реактивна мощност. Общи сведения. Компенсиране на реактивната мощност в 

електрически товари. Компенсатори на реактивна мощност - пасивни и активни. 

Тема 9. Сигурност на електроснабдяването. Основни показатели и характеристики на 

сигурността. Планови ремонти. 

Тема 10. Оптимизиране на затворена електроснабдителна система (ЗЕС). Класически 

методи за анализ на технико-икономическите показатели на ЗЕС. Симулационни методи за анализ 

на технико-икономическите показатели на ЗЕС. 

Тема 11. Проектиране електроснабдяването на определени обекти. Същност на 

инженерното проектирането. Аналитични и машинни методи за проектиране. 

Тема 12. Висши хармоници в електроснабдителната система. Източници на висши 

хармоници. Влияние на висшите хармоници на напрежението върху работата на 

електрообзавеждането. Контрол на формата на кривата на напрежението. 

Тема 13. Баланс на електрическата енергия в затворена електроснабдителна система. 

Определяне на загубите на електрическа енергия в ЗЕС. Примери за съставяне на баланс на 

електрическата енергия в ЗЕС. 

 

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ 

 

№1. Съставяне на товарни графици по зададени показатели. 

№2. Начертаване на схеми на №1. Съставяне на товарни графици по зададени показатели. 

№2. Начертаване на схеми на затворена електроснабдителна система (ЗЕС) 

№ 3. Изчисляване и защита на електрически мрежи ниско напрежение 

№ 3. Изчисляване и защита на електрически мрежи ниско напрежение. 



№4. Избор на сечение на проводници и кабели. 

№5. Изчисление на реактивна мощност и избор на подходящи компенсатори. 

№ 6. Проектиране на затворена електроснабдителна система (ЗЕС). 

№ 7. Изчисление на висши хармоници в затворена електроснабдителна система (ЗЕС). 

№ 8. Изчисление баланса на електрическата енергия в затворена електроснабдителна 

система (ЗЕС). 

 

 
ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ 

 
1. Описание на устройството и действието на реална трансформаторна подстанция 
2. Начини за присъединяване на източници и консуматори на електрическа енергия към 

енергийната система. 
3. Изследване на процеси протичащи при аварийни режими на работа в ЕЕС. 
4. Да се състави и реализира схема за АВР (автоматично включване на резерва). 

5. Измерване на заземление, изолационно съпротивление, контури „фаза-нула”, „фаза-фаза” 

посредством многофункционален уред Fluke 1653. 

6. Мрежов анализатор – снемане на товарови графици и показатели за качество на 

електроенергията. 

7. Компенсация  на реактивна мощност – правата и обратна задача.  

8. Оразмеряване на електрически уредби посредством специализиран софтуер. 

 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 
 

1. На първата лекция студентите получават пълна информация за съдържанието на 

програмата по дисциплината, изискванията за подготовка по дисциплината и 

изпълнението на упражненията. 

2. Лекциите са обединени по теми, имащи за цел по-доброто усвояване на 

изучавания материал. 

3. Лабораторните упражнения изискват практическа работа през семестъра под контрол на 

преподавателя. 
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МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ТОЧКОВА СИСТЕМА 

 
Семестриалният изпит е писмен и включва три въпроса. Крайната оценка е комплексна. 

Тя се формира от получената оценка от изпита и оценката за работата на всеки студент през 

семестъра. 

За оформяне на оценката студентът набира точки, чиято максимална стойност е 

100. Разпределението на точките по оценяваните дейности е следното: 



1. Аудиторна заетост. -34 точки 

1.1. Текущ контрол на лекции, контролни тестове - 14 точки 

1.2. Текущ контрол на семинарни, лабораторни упражнения - 20 точки 

(посещения, контролни работи, участия в упражненията, самостоятелни работи и др.). 

 Извън аудиторна заетост – 12 точки 

 Курсови задачи, курсови работи, проекти, протоколи и др.-12 точки. 

2. Изпитна процедура – 54 точки 

Общата оценка се определя от сумата на точките през семестъра и от изпитната 

процедура: 

36-50т. – Среден (3); 51-65 т. – Добър (4); 66-80 т.–Мн. Добър(5); Над 81 т.–Отличен 

(6). 

Студентът трябва да има минимум 14 точки от контрола през семестъра и минимум 

22 точки от изпитната процедура, за да му се формира комплексна оценка. 


