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АНОТАЦИЯ 

Учебната дисциплина „Компютърни системи за управление, контрол и мониторинг на 

ВЕИ” е задължителна за студентите от специалност „Комуникации и електронизация на 

възобновяеми енергийни източници” . Тя запознава студентите с методите за управление и 

контрол на актуалните системи за преобразуване на енергията на ВЕИ. Подробно се разглеждат 

системи за диагностика, управление и контрол на преобразуващи мощности  за основните ВЕИ – 

Слънце, вятър, биомаса, водна енергия. Изучава се структурата на техническите системи за 

управление, включващи системи за измерване на параметрите и регистриращата апаратура 

 
 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Да се придобият нови знания за съвременните интелигентни системи за контрол и 

управление на възобновяеми енергиини източници, като се решат следните задачи: 

1. Електронни захранващи източници за дистанционен контрол; 

2. Приложни съвременни технологии за интелигентни електронни системи; 

3. Електронни модели на съвременни електронни системи; 

4. Фазово и честотно управление на електрически консуматори. 

 
 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Необходими предварителни знания: За успешното овладяване на материала, 

предложен, са необходими знания в следните области: 

1. Цифрова схемотехника; 

2. Аналогова схемотехника; 

3. Интелигентни електронни комутатори. 

 
 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 
Тема 1. Електронни системи за управление и контрол в енергетиката 

1.1. Въведение и класификация в електронните системи за управление. 

1.2. Системи за оперативно управление 

1.3. Информационни управляващи комплекси 

Тема 2. Приложни електронни системи при Ветрогенератор Vestas-V20 

2.1. Обща структурна схема на системата 

2.2. Основни параметри и начин за съгласуване на всички модули 

Тема 3. Приложни съвременни технологии за управление на ключови електронни системи 

3.1. Крайни ключови стъпала – използвани модулации режими на работа и практическо приложение 

3.2. Практическо изпълнение на различните крайни стъпала 

Тема 4. Мултиплексорни електронни системи за измерване при ВЕЙ 

4.1. Принципен модел за управление. Характеристики и параметри 

4.2. Начин за управление и достъп до системата. Възможности за различни сценарии 

Тема 5. Фазово и честотно управление на системи за моторен старт 

4.1. Принцип на работа и необходимост от фазови регулатори 

4.2. Основни принципни схеми и параметри на управляващи микроконтролери 

Тема 6. СКАДА системи 

5.1. Въведение при СКАДА 

5.2. Структура на интелигентните системи 

 

Практически УПРАЖНЕНИЯ  

Тема.1. Практическа разработка и изследване на електронен комутатор 

Тема.2. Практическа разработка и изследване на мултиплексорна система за контрол на 

температура 

Тема.3. Проиграване на различни сценарии за плавно управление и комутация при моторен старт 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

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

програмата на дисциплината, изискванията за подготовката на дисциплината и конспекта. 

2. Лекциите са по въпроси от конспекта, обединени  по теми, които завършват с обобщени 

въпроси за самоподготовка. 

3. Електронни материали подпомагат учебния процес на студентите и разширява 

възможностите на преподавателя при осъществяването на текущ контрол. 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Методи за оценяване: текущ контрол (ТК)- текущо оценяване на лекции и лабораторни 

упражнения – писмено с получаване на междинни оценки от контролни работи (КР1, КР2); 

Формиране на крайната оценка (КО) по формулата: КО = {SUM(КР1-2)}/2. 

 


