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АНОТАЦИЯ 
Дисциплината " Възобновяема енергия. вятърни генератори, фотоволтаици и други" 

дава на студентите теоретични и практически познания в областта на възобновяемите източници 
на енергия. Особено внимание е отделено на вятърните генератори и фотоволтаичните системи. В 
курса се разглеждат области, в които може да се работи, а това са: енергия от водната сила, 
ветро-енерегетиката, технологии, които превръщат отпадъците в енергия, слънчевата енергетика -  
слънчевите колектори и фотоволтаичните системи, геотермални източници на енергия, енергия на 
приливите, отливите и вълните, биоенергия и преработка на биомаса и др. Дисциплината е  
предназначена за студентите от  магистърска специалност „Комуникации и електронизация на 
възобновяемите енергийни източници” в  Бургаски свободен университет.  
 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 
Основна цел на дисциплината е студентите да получат необходимите познания за   

видовете източници на възобновяема енергия; 
- енергия добивана в хидроенергийните централи, които превръщат кинетичната енергия, 
съдържаща се в течащата вода, в електрическа енергия.  
- енергия добивана от вятъра - ефективното преобразуване на вятърната енергия чрез вятърни 
електрогенератори и турбини. 
- енергия добивана от слънчевата радиация – ефективно преобразуване на енергиата на 
слънчевата радиация в електричество или за директно нагряване; 
-  енергия  на  приливите  и  отливите - гравитационното въздействие на Луната и Слънцето върху 
големите водни маси е практически неизчерпаем източник на енергия; 
- енергия добивана от биомаса - първичен енергиен източник от растителен или животински 
произход - селскостопански култури, горски отпадъчни продукти, остатъчни хранителни продукти, 
твърди градски отпадъци и др; 
- плазмени технологии за добив на енергия от отпадъци – нови техники на  преработка чрез 
изгаряне на отпадъците. 
 

ПРЕДПОСТАВКИ 
Изучаването на дисциплината предполага предварителни знания по математика,  

измервания в електрониката и електротехниката, електромагнитни вълни, електромагнитен 
спектър и др.. 

За успешно провеждане на лабораторните и семинарните упражнения се изискват 
познания по математика, компютърна техника, измерване в електрониката и електротехниката, 
електронна схемотехника и др. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 
 
Тема 1 Видове източници на енергия. Общи характеристики 

Тема 2. Енергия добивана от водата.  

Тема 3  Енергия добивана от вятъра. 

Тема 4  Видове ветро-генератори.  Устройство и принцип на работа. 

Тема 5  Условия за добиване на енергия от вятъра в България. Ветрови зони.  

Тема 6  Енергия добивана от слънцето. 

Тема 7 Условия за добиване на енергия от слънчева радиация в България. Енергийни  зони в 
България. 

Тема 8.  Фотоволтаични системи. Видове. Устройство и принцип на работа. 

Тема 9 Слънчеви колектори за директно нагряване на газове и флуиди.  Устройство и принцип 
на работа.  

Тема 10 Геотермални източници на енергия.  

Тема 11  Приливни и отливни централи. Добив на енергия от вълните 

Тема 12 Енергия добивана от биомаса - газгенератори. 

Тема 13 Енергия добивана от преработка на отпадъци.  

Тема 14 Комбинирани източници на възстановяема енергия.  

Тема 15 Нови технологии и разработки във ВЕИ. 

 

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ  

Тема 1. Измерване на параметрите на фотоволтаични клетки.  Проектиране на система за 
автономна работа на базата на мини-фотоволтаичен панел. 

Тема 2. Пресмятане на параметрите на фотоволтаична  система за задоволяване нуждите на 
автономен обект при зададени параметри и  GPS координати на обекта в България.  

Тема 3. Оценка на параметрите на вятъра и избор на ветрогенераторна система за 
задоволяване нуждите на автономен обект при зададени параметри и  GPS координати на обекта в 
България. 

Тема 4.     Проектиране на комбинирана система за пълно задоволяване на нуждите на автономен 
обект в България:  термоизолация -  ветрогенератор – фотоволтаична система – газгенератор – 
акумулираща система.   
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