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АНОТАЦИЯ 

 

Учебната дисциплина “Физични процеси в технологиите на възобновяемата енергетика” 

е задължителна за студентите от специалност Електронизация и комуникация на ВЕИ. Тя дава 

възможност те да получат базови знания за физическите механизми за възникване на енергията в 

природата, ролята и значението на енергията в живота на хората, възможностите на 

нетрадиционната възобновяема енергия при решаване на проблемите на задоволяване на 

енергийните нужди на човечеството, потенциала и разпределението на възобновяемата енергия в 

България и света. Студентите изучават методите за оценяване на местен потенциал на 

възобновяеми енергийни източници въз основа на хидрометеорологични данни и резултати от 

експериментални изследвания, развиват умения в създаване и провеждане на научни и инженерни 

изследвания за възобновяема енергия, провеждат информационно проучване на избрани теми, 

подберат техническа литература и патентни материали, разработват схеми на експериментални 

съоръжения, опции за оформление и методология на изпитване. 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

В резултат на изучаването на дисциплината “Физични процеси в технологиите на 

възобновяемата енергетика” студентите трябва: 

- да познават основите на проектирането на енергийни съоръжения, използващи 

различни видове източници на нетрадиционна и възобновяема енергия; 

 да обосновават изчисленията на отделни възли и монтажни конструкции на различни 

видове инсталации; 

 да придобият опит в събирането и анализа на технически информация за състоянието 

на енергийното оборудване 

- да определяне на най-добрите начини за използване на инсталации за възобновяема 

енергия, да събират и анализират на данни за климата и времето,  

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Учебната дисциплина е основна за студентите от магистърската специалност по ЕК на 

ВЕИ при ЦИТН.  
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 

Тема 1. Физически основи на водноелектрическото производство. Възможни режими 

използване на хидропотенциала. Видове водноелектрически централи. 

Тема 2. Физически основи на слънчевата енергия. Слънчева константа и слънчева 

радиация. Отслабване на слънчевата радиация от атмосферата. Оптична маса на атмосферата. 

Отражение на слънчевата радиация от земната повърхност. Албедо. Радиационен баланс. 

Основни математическисъотношения. Часовият ъгъл на отклонение на Слънцето.  

Тема 3. Среден месечен поток на слънчева радиация за дадена точка, определен по 

метода на Лиу и Джордан. Формулата на Angstrom за изчисляване на месечната и годишната 

слънчева радиация върху хоризонтална платформа. Характеристики на слънчевата енергия. 

Влияние на дължината на вълната върху разпределението на енергията на слънчевата радиация. 

Обща схема на взаимодействие на слънчевата радиация със слоевете на атмосферата. закони на 

радиационната енергия. 

Тема 4. Физически основи на вятърната енергия. Произход и класификация на 

ветровете. Посока на вятъра. Влияние на въртенето и триенето на Земята. Циклони и 

антициклони. Разпределение на скоростта на вятъра по градации. 

Тема 5. Основните енергийни потоци в биосферата. Планетарни характеристики на 

Земята, вътрешен строеж на Земята. Литосфера. Фотосинтеза. Генериране на биомаса. Годишна 

продуктивност. 

Тема 6. Използване на енергията на океаните и моретата. Приливни електроцентрали. 

Използване на вълнова енергия. Енергия на морските течения; трансформация на топлинната 

енергия на океаните. 

Тема 7. Атомни електроцентрали. АЕЦ на топлинни неутрони. АЕЦ на бързи неутрони. 

Тема 8. Термоядрена енергия. Реакция на контролиран термоядрен синтез. Реактори, 

базирани на магнитно задържане. Реактор Токамак. 

Тема 9. Методи за преобразуване на топлинната енергия в електрическа.   

Термоелектрически генератори. MHD генератор. Плазмен MHD генератор. MHD инсталации от 

отворен и затворен тип. 

Тема 10. Горивни елементи. Електрохимични реакции в различни видове горивни 

клетки. Перспективи за водородна енергия. 

 

УПРАЖНЕНИЯ:  

Тема 1. Фотоелектрически преобразуватели (PVC). Характеристики и модели.  

Тема 2. Енергийни ресурси на океаните.  

Тема 3. Изследване на основните режими на работа на слънчева фотоволтаична 

електрозахранваща система в зависимост от интензитета на входящото лъчение и мощността на 

товара. 

Тема 4. Слънчевата радиация на земната повърхност. Закони на радиацията (Планк, 

Виена, Стефан-Болцман). Инсолация. 
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тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии".; Издательство 

Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (15 экз.) 

11. Баскаков, А. П., Щеклеин, С. Е.; Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
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15. 6. Радченко, Р. В., Щеклеин, С. Е.; Водород в энергетике : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по дисциплинам "Теоретические основы нетрадиционной и 

возобновляемой энергетики" и "Проектирование АЭС" для студентов всех форм 

обучения по направлениям 140400.62 -Электроэнергетика и электротехника, 
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университета, Екатеринбург; 2014 (15 экз.) 
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Теплоэнергетик, Москва; 2015 (10 экз.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


