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АНОТАЦИЯ 

 

Учебната дисциплина “Свързване на ВЕИ към външно захранване” е задължителна за 

студентите от специалност „Комуникации и електронизация на възобновяеми енергийни 

източници”. Тя дава възможност те да получат знания за принципите за проектиране и изграждане 

на системи за производство, пренос и разпределение на електрическа енергия от възобновяеми 

енергийни източници. Разглеждат се етапите, свързани с реализирането на различни системи за 

използване на вятърна, слънчева и други видове енергии. Отделено е внимание на специфичните 

особености на електропреносната и електроразпределителна системи за пренос и разпределение 

на електрическата енергия.  

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

В резултат на изучаването на дисциплината “Свързване на ВЕИ към външно 

захранване”  студентите трябва: 

- Да знаят какви са характерните особености на електропреносната и електроразпределителна 

системи за пренос и разпределение на електрическата енергия. Да познават принципите за 

проектиране и изграждане на системи за производство, пренос и разпределение на 

електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. 

- Да имат представа за експлоатационните характеристики на използваните в съвременната 

практика ВЕИ и елементи, за присъединяването им към електропреносната и 

електроразпределителна системи. 

- Да умеят правилно да оценят целесъобразността от използването на конкретен вид ВЕИ 

според конкретните условия за експлоатация. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Учебната дисциплина е основна за студентите от специалност Комуникации и 

електронизация на възобновяеми енергийни източници”. . Нейна основа са знанията, които 

студентите имат по Теоретична Електротехника, Преобразувателна техника, Токозахранващи 

устройства от бакалаварския курс на обучение. Получените знания се развиват в дисциплината 

“Управление и експлоатация на енергийни преносни системи” .  
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 
 
Тема 1. Общи въпроси на енергийните системи. 

- видове енергийни системи; 

- класификация на енергийните системи; 

- методи за пренос, разпределение и трансформация на електрическата енергия.  

Тема 2.Структура на енергийната система и принципи на изграждане. 

- принципи за структуриране на енергийната система; 

- резервираност на енергийната система; 

- баланс в енергийната система.  

Тема 3. Основни структурни звена на енергийната система. 

- системи за производство на електрическа енергия; 

- системи за пренос и разпределение на електрическа енергия; 

- системи за трансформация на електрическа енергия; 

- системи за консумация на електрическа енергия. 

Тема 4. Електротехнически основи на енергийната система. 

- комплексни величини в енергийната система;  

- видове трифазни системи за пренос и разпределение на електрическата  енергия; 

- баланс на мощностите в енергийната система. 

Тема 5. Видове системи за възобновяеми енергийни източници. 

- особенности на соларните системи като източник на енергия; 

- особенности на вятърни системи като източник на енергия; 

- особенности на хидрогенни системи като източник на енергия. 

Тема 6. Начини за присъединяване на възобновяеми енергийни източници към енергийната 

система. 

- присъединяване на ниско напрежение; 

- присъединяване на средно напрежение; 

- присъединяване на високо напрежение. 

Тема 7. Основни принципи на проектиране на външно захранване за възобновяеми енергийни 

източници. 

Тема 8. Проблеми при присъединяване на възобновяеми енергийни източници към енергийната 

система. 

Тема 9. Синхронизиране работата на възобновяеми енергийни източници към енергийната 

система. 

 

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ:  

 

Тема 1. Особенности на енергийната система на Република България и страните от ЕС. 

Тема 2. Електротехническо проектиране на елементи от система за външно захранване на ВЕИ .  

Тема 3. Определяне на енергийни характеристики на ВЕИ. 

Тема 4. Процедури по присъединяване на ВЕИ към енергийната система.  

Тема 5. Определяне на екологичния и икономически ефект от присъединяване на ВЕИ. 
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